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ADOLF FREDRIKS REGERING.

TREDJE HÄFTET.

REDUKTIONS-RIKSDAGEN 1765-1766.

FÖRSTA KAPITLET.

TIDEN MELLåN RIKSDAGEN 1760—1762 OCH
RIKSDAGEN 1765-1766.

Förnämsta tilldragelserna mellan bada dessa

möten bestodo i Lovisa Ulrikas försök att med bi-

träde än af Ryssland än af svenska partier genom-
drifva konunga-magtens utvidgning.

Berättadt är, huru i början af 1762 rysska kej-

sarinnan Elisabet afled och efterträddes af Peter
den tredje; — och likaledes, huru denne, ursprung-
ligen hertig af Holstein-Gottorp, hyste i hög grad
det hat mot Danmark, som en lång tid bortåt ut-

märkt hela hans slägt. Ät denna känsla öfverlem-
nade han sig nu med en ifver, som mer afsåg egen
hämnd, än undersåtarnes väl; hans förMttring mot
DanmarJv, skref Ulrik Schefler'), är gränslös och

oförnuftig. Genast efter uppstigandet pä Rysslands
tron beslöt han att återtaga de delar af Holstein

och Schleswig, som han påstod danska konungar

') Sparrelioliua arkiv- U. Schefler till J. W. Spreni?-

porten d. 27 Maj 1762.

Fnjxells Ber. XLI. 1



fialva bortröfvat Iran hans hortijzlipa rörlädor. IMh-

nen rönte likväl motstSnd Iriln (lero håll. Att Kyss-

lands hoherrskare skulle komma i omedelbar be-

sittning^ al' nämnde Iiertiiidurnen, väckte oro hos

Frankrike, Österrike och Sveri^'e, t. o. m. hos hans

efina nndersatare, ty Bestuschew Iriiktade, att i

slikt lall torde Ryssland stundom la sina egna för-

delar uppoffrade för regentslägtens enskilda besitt-

ning; ungefär på samma sätt som engelska staten

och folket för sina konungars ardand Hannover.

Afven Peters gemål Katarina ogillade förslaget; men
alla invändningar blefvo fruktlösa, och Peter började

snart ordna den här, som skulle från Mecklenburg
inbryta i Holstein.

För att dervid erhålla biträde vände han sig till

Sverige, och med något hopp om framgång; ty han

räknade på det hat mot Danmark, som fordom van-

ligtvis förefunnits hos svenska folket, ocli som dä

lör tiden i hög grad förefanns hos svenska konunga-

huset. För att än mer försäkra sig om detta sed-

nares bistånd, säges han hafva lofvat understödja

dess sträfvande efter ökad magt. Så väl af denna

orsak, som af holstein-gottorpska husets vanliga

ovilja mot Danmark, visade både Adolf Fredrik och

i synnerhet Lovisa Ulrika mycken benägenhet för

saken, och den ovanligt stora ifver, hvarmed hofvet

i Köpenhamn då för tiden arbetade för det fria stats-

skickets upprätthållande i Sverge, kom också af dess

farhåga, att, ifall Adolf Fredrik erhölle större magt»

skulle han och Lovisa Ulrika genast förena sig med
Ryssland och angripa Danmark. Men ej heller i

denna punkt fanns nu mera någon öfverensstämmelse

mellan konungaparet och landet. Svenska folkets

gamla anklagelser mot Danmark hade näml. tystnat

eller blifvit öfverröstade af den fruktan och det hat,

som Rysslands många eröfringar från Sverge alstrat.

Rådet delade sådana allmänhetens tänkesätt och blef

tillika genom landets fattigdom, statens skulder, par-
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tiernas oenighet och de sista krisens olyckor af-

skrärndt från tanken på något nytt dylikt företag').

Följderna af sådana rådets tänkesätt visade sig tyd-

ligt. Peter begärde, att Sverge skulle med sin flotta

understödja hans anfall mot Danmark, men rege-
ringen vägrade. Han begärde, att Sverge skulle åt-

minstone gynna Kysslands företag och öppna sina

hamnar för dess flotta; — men från Stockholmsva-
rades, att Sverge skulle gynna Kyssland lika mycket
som Danmark, och att i händelse af nödfall, skulle

Sverges hamnar stå som tillflyktsorter öppna för

Rysslands, alldeles på samma sätt som för Dan-
marks flottor-), och Ekeblad ålade svenska sän-

debudet i Köpenhamn, .1. W. Sprengporten, att

med högsta försigtighet undvika allt, som kunde
hindra eller störa den neutralitet, Sverge ville iakt-

taga-'). Peter var dock så ifrig, att han för genom-
drifvande af sina önskningar skulle troligtvis med-
gifvit Sverge ganska stora fördelar'*). Ho vet ock,

hurudan underhandlingens utgång blifvit, så framt
oj kejsaren redan sommaren 1762 blifvit afsatt och
mördad, och planerna mot Danmark till följe deraf

inställda. Genom denna händelse räddades Nordens
folk från den hotande krigsstormen, och Sverges stats-

skick likaså från det anfall, som Lovisa Ulrika med
stöd af besagde furste tillamnat.

Men snart blef hennes plan, ehuru under an-
nan form, återupptagen. Mellan henne och den nu
varande rysska kejsarinnan Katarina hade hittills rådt

personlig ovilja''), och den förra tadlade bittert den

') Danska min. br. d. 10 Autr. 17f)?.

') Österrik, min. br. cl. 9 Juli I7*)?.

'') Spa rreli o! m s nrkiv. flkeblail till J. W. .Sprengporten

å. 7 Maj 1761*.

^) S. St. Ulr. ScheÖer till J. W. .Sprengporten. Paris d.

27 Maj 17G2.
•'j Danska min. br. d. 1 Mars 176.3.
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sednares upplörando med hänsyn till »gemålens, kej-

sar Peters, afsättning och mord, livilka uppträde*)

icke blott sårade drottningens rättskänsla utan ock

herölvade henne det understöd, hon af l)emälte fur-

ste påräknat. Den moraliska oviljan hief dock snart

besegrad af hennes längtan efter ökad magt; och

inom kort och redan före slutet af 17(52 blef genom
Panin mellan henne och Katarina förberedd icke

blott en försoning utan ock ett förbund '), ehuru vi

icke närmare känna huru och pä hvad sätt; villkoren

tyckas ej heller hafva hunnit fullständigt uppgöras

Att Katarina skulle förhjelpa svenska konungen till

något större magt, var det enda, man trodde sig

med säkerhet veta-). Om de öfriga punkterna ut-

spriddes hvarjehanda rykten, stundom tämligen osan-

nolika, t. ex. att rysska storfursten Paul skulle för-

mälas med svenska prinsessan Sofia Albertina; —
att dock Lovisa Ulrika ogerna ville från sin moder-

liga vård aflägsna den »då blott tioåriga dottern»; —
att ifall storfursten Paul aflede utan manliga arf-

vingar, skulle en bland de svenska prinsarna upp-

tagas till ryssk tronföljare; — att Preussen skulle

ingå i förbundet och till belöning erhålla Pommern;
— att Sverge skulle i ersättning bekomma Norge,

hvars eröfring städse utgjort ett föremål för Lovisa

Ulrikas önskningar^) o. s. v.

Men de så beskatTade planer, som möjligtvis

förefunnos, blefvo snart alldeles tillintetgjorda. Sven-

ska hofvets gamla fiende Bestuschew vann ånyo

mycket inflytande inom rysska regeringen. Vid en

rådsförsamling uppträdde han mot det å bana va-

rande förslaget att medverka till svenska konunga-

magtens utvidgande, och han påstod, att en sådan

1) Danska miu. br. d. 4 Jau., 18 P'ebr., 1 Mars 1763.

Se ock Ostens Gesaudtskaber sid. DS.

2) Danska, Sai., Österrik, min. br. från denna tid.

3) Danska min. br. d. 11, 21 Jan. 1763.



förändring skulle blifva skadlig för Ryssland. Han
fick häruti medhåll af nästan alla de närvarande

rådsherrarna, och man visste, att äfven rysska all-

mänheten bedömde förhållandet på samma sätt. Det

ena med det andra gjorde, att Katarina för tillfället

afbröt sina härom förda underhandlingar. Straxt

derefter dog också konung August den tredje i Po-
len. Katarina beslöt då uppsätta sin förre älskare

Stanislaus Poniatowsky på den lediga tronen, och

detta förslag med deraf föranledda underhandlingar

och kraftåtgerder jemnte någon oro för anfall från

Turkiet upptog så hennes tankar och tid, att svenska

hofvets önskningar och planer blefvo åsidosatta, till

harm och sorg för den återigen på sina rysska för-

hoppningar bedragna Lovisa lilrika^).

Utom och bredvid dessa underhandlingar med
Ryssland, harie ock en annan j)lan varit å bana;

kommande liKväl icke blott frän hofvet utan ock

från partierna sjelfva. Dessas mer sansade och rät-

tänkande ledare pä båda sidor hade under förra

riksdagens motbjudande strider känt en djup ovilja,

öfver hvad de sågo, och en djup farhåga, för hvad

(le fruktade få se, och de beslöto att till förekom-
mande af dylika både nesliga och förderfliga upp-
träden införa i regeringssättet några behöfliga för-

ändringar tili hejdande af ständernas öfvermod och

till ökande af regeringens magt. Så bildade sig till

gemensamt arbete en försoningsnämnd, ett så kal-

ladt kompositions-parti, bestående å Hattarncs sida

af Fcrsen, Hermanson, Khrensvärd och J\appe, å

Mössornas af Löwenhielm, Rudbeck och Ridder-

stolpe, och å hofvets af allt i alla-mannen Sinclair.

') Danska iiiiu. br. il. 15, 29 Nov. 1703. Oslcrr. min.
br. 25 Nov. s. «.
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Dessa herrar höllo hela tiden bortåt geniensamina

öfverlä^^niri,u;ar, hvarvid först Hermansoii och se-

dermera Happe rörde ])ennan, och förslag iippgjordes

till hade den nya författningen och sättet, hvarpå

den skulle genonidrilvas. Saken hölls länge så hem-
lig, att utom konungaparet endast besagde i för-

troendet intagne herrar egde kunskaj) derom. Men
i längden började man ana förhållandet. Det egent-

liga frihetspartiets ledare blelVo mycket uppbragta,

och vid rykte om Hermansons förslag till ny re-

geringsform utbrast Troilius ; Uermanson^ eller hvil-

Tcen annan, sotu inlåter siy i dylikt företag, skall

vid nästa riksdag akta sitt Imfvud^).

I förhoppning att genom biträde af både Ryss-

land och kompositions-partiet kumia genomdrifva

sina planer, vidtog Lovisa Ulrika sjelf llere åtgerder

för att hjelpa fram sina anhängare och stärka sitt

parti. Mot pant af sitt myntkabinett skaffade hon
sig ett lån på 50,000 plåtar, som hon sade, för att

bekosta byggnader vid lustslottet Kina, men, som man
trodde, för att bekosta förberedelserna till en åsyf-

tad statshvälfning-). För samma ändamål sökte hon
framdraga llere sina vänner och anhängare. Den
hittlils välbetrodde rådgifvaren Duben blef afske-

dad, emedan han stundom tillät sig motsägelser;

och i stället fick den fyndige och medgörlige Sin-

clair ett oinskränkt förtroende och tillika vården

om hennes handkassa^). Serenius, som afsagd fiende

till hofvets motståndare. Hattarna, blef för tillfället

gynnad. Han hade erhållit första rummet på för-

slaget till Strengnäs biskopsstol. Hattpartiets an-

hängare inom rådet sökte väl motarbeta hans ut-

') Öslerr. min. br. d. 12 Aug. och 9 Sept. Sas. d:o d.

5 Aug. 1763.
'-) Rådsprot. deu 12 April 1763. Sax. min. br. d. 16

uch 21 Juni s. å.

'*) Sax. mia. br. d. 1 Juli 1763.



märnning; inen med understöd a( Liewen och några

rnedgörliga riksråd lyckades Lovisa Ulrika genom-
drifva den^). Sak samma ungefär med Dalin. Hof-
kanslers-sysslan var ledig, och drottningen ville der-

till nödvändigt hafva besagde sin skyddling befor-

drad; ehuru tankspriddhet och ovana vid främmande
språk gjorde honom mindre passande, och ehuru
några mer förtjenta sökande anmält sig. För att

tysta dessa herrars anspråk begagnades åtskilliga

medel; Hermanson utnänmdes till friherre, Barck
fick tittel af hofkansler, Ekestubbe af statssekrete-

rare och Steyerns son nämndes till vice korporal

vid drabanterna, och genom dessa åtgerder lycka-

des man få Dalin uppförd på första förslags-rummet

och derefter utnämnd till platsen-].

Det var vid slutet af 176;> som Lovisa Ulrikas

förhoppningar om ryssk hjelp blefvo, såsom nyss be-

rättades, tillintetgjorda. Kort derefter gick det likaså

med hennes beräkningar på kompositions-partiet.

De deri inflätade Mössorna, Löwenhielm och Hud-
beck, började draga sig tillbaka, vare sig af fruktan

för ökad konungamagt och vid åsynen af drottnin-

gens sjelfrådighet , eller till följe af inverkan från

England och Ryssland; allt nog, kompositions-partiet

upplöstes, och Mössorna började gå sin egen bana.

Sålunda sviken i sina beräkningar på både Ryssland

och Mössorna, måste Lovisa lilrika, som dock inga-

lunda ville öfvergifva magtutvidgnings-planerna, söka

understöd hos sina fordna motståndare. Hattarna

och Frankrike; och denna förändring tyckes hafva

intränat under början af år 1704.

Omkastningen skulle dock så länge möjligt döl-

jas bakom ännu bibehållen kompositions-slöja, och

bakom vackra ordalag om neutralitet och oväld, och

') Rädsprot. Mais 1763. Danska luiu. br. il. 8. li<,

2b Mars s. il.

-} Dauska miu. br. d. 16, l>5 Mars, lö Ang. 176;{.



8

Lovisa Ulrika fioppadcs kunna på sådant sätt icke

hlott vinna nya biindsförvandlt' r i det egentliga Hatt-

partiet utan ock bibehålla dessas gamla motståndare;

drottningen, hette det, skall styra Hattarna och

konungen likaså Mössorna'). Hon började lör den

skull visa mer artighet än förut mot franska sände-

budet och mot Fersen och andra mer betydande
herrar inom Hattpartiet, och hon försäkrade dem
om oegennyttan och välmeningen af sina afsigter-).

Under llere år hade Hattpartiets rådsherre-fruar hål-

lits allägsnade ifrån hofvet, men nu blefvo de åter-

igen dit inbjudna •').

Hattarna sjelfve voro böjda för en dyhk samman-
jemnkning. Vårt parti, skref Karl Schefler, kan
omöjligen mot Mössornas förestående angrepp upp-
rätthållas utan genom förhund med konungaparet *),

Axel Fersen hoppades ännu kunna försona partierna-^),

och man såg snart honom, Ekeblad, Lantingshausea

och Karl SchelTer omigen intagna i hofvets salar och
umgänge ^), och det talades om, att för Lovisa Ul-

rikas skull medgifva upphäfvandet af kronprinsens

med sä mycket besvär alslutade danska förlofning,

och att i regeringsformen införa några förändringar

till afskaflande af oredor och sjelfsväld och till

ökande af konungens magt. En förändring i vårt

regeringssäft, skref Hermanson ^), är högst behöflig,

och det är illa, att danska hofvet motarhetar hvarje

sådant förslag; och samme Karl Scheffer, som 1756
ifrigt arbetade på konungamagtens inskränkning, upp-
satte nu förslag till en ny regeringsform, hvilken

') Preuss. min. br. Febr. 1764.

-) Danska min. br. d. 27 Nov. 1764.

') Danska min. br. d. 17 Jan. 1764.
••) Danska min. br. d. 11 Maj 1764.

5) Danska min. br. d. 27 Jan., 14 Dec. 1764.

*) Preuss. min. br. d. 31 Mars. Danska miu. br. d. 21

Jan. 1764.

') Spärr eholms arkiv. Hermanson till J. "NV. Spreng-

porten d. 27 April 1764.



hof- och Hattpartierna skulle vid nästa riksdag fram-

lägga'). Hans utkast bibehöll visserligen sjelfva de

frisinnade grundsatserna af 1720 års författning, men
borttog flere sedermera gjorda tillägg och utvidgade

konungens magt i fråga om ämbets-tillsättningar, samt
inskränkte ständernas magt eller vana att inblanda

sig såväl i dessa regerings-åtgerder som i sjelfva

lagskipningen; likaså deras rättighet att ensamma
besluta ändringar i grundlagarna; och han ville nu
tillerkänna åt både konung och råd rättighet att i

sistnämnde hänseende uttala ett bestämdtwej/ Drott-

ningen önskade visserligen större magtutvidgning,

men låtsade vara nöjd, och mellan henne och hatt-

partiet afslöts en, som det skulle heta, upprigtig

försoning; och Herman son blef den, som skulle

leda de hädanefter gemensamt vidtagna åtgerderna-).

Franska regeringen hade redan länge dragit i

tvifvelsmål, huruvida det lönade mödan att hädan-
efter som hittills med dryga penninge-uppotlringar

understödja något bland de svenska riksdagspartierna;

men de nu öppnade utsigterna att genom hofvets

och Hattarnas försoning kunna återigen vinna större

inflytande på svenska ärendernas ledning bevekte

styrelsen i Paris att för nämnde ändamål återigen

utbetala dryga summor, mest dock redan förfallna

underhålls-penningar, hvilka måhända eljest aldrig

blifvit gäldade.

Men, som tiämndt är, I.ovisa Ulrika ansåg den
föreslagna magtutvidgningen alltför obetydlig och till-

grep derföre på egen hand flere åtgerder, som åsyf-

tade större förändringar. Som sådana ville man
räkna också en resa, som konungen och kronprin-

sen skulle företaga till Skåne för att, som det hette,

mönstra några regementer, men, som många sade,

') Danskft min. br. d. 6 Mars, 24 April 1764.

-) Dauska min. br. il. O Juli, Österrik, uiii

Nov. 1764.



lör all vHrlva anhängare, hvilken lärd dock seder-

nicra inställdes |)a skäl eller svepskäl af en i södra

landskapen härjande hoskapspesl 'l. 1 hopp att vinna

den verksanune och inllytelserike iihrensvärd, ii|)j)-

höjdes han till Iriherrlig värdighet-), och för att

vinna adel, borgare och bönder användes hvarje-

handa medel '^j; och drottningen hade med preussi-

ska sändebudet mänga och länga samtal, stundom
utan Adolf Fredriks vetska])*). Drottningen, hette

det, strufvar mer än nåyonsin efter oinskränkt magt
och kar derom återigen öppnat hemliga tmderhand-
lingar med rgsska kejsarinnan'*). Hon vände sig

ock i samma afsigt till konungen i Preussen^). Han
och Katarina förbundo sig ock att visserliget) upp-
rätthålla Sverges regeringsform af år 1720, men ock

att medgifva afskalTandet af de ytterligare inskränk-

ningar i konungamagten, som sedermera tillkommit.

Planen blef meddelad åt Lovisa Ulrika, men inför

svenskarna förnekade både hon och Adolf Fredrik

all vetskap deronj.

Sådana underhandlingar och åtgerder kunde
dock ej hällas nog heinliga, och ryktet om dem och

minnet af drottningens förra tillställningar^) väckte

uppmärksamhet bland alla partier. England, Kyss-

land och Mössorna blefvo oroliga när de tidtals sågo

henne nästan uteslutande hålla sig till Frankrike och

Hattarna. Dessa äter misstänkte alltid upprigtig-

heten af hennes ord och åtgerder, och misstroendet

stärktes än mer genom hennes beteende vid det

samtidigt förefallande erkebiskopsvalet, näml. der-

•) Kådsprot. d. 30 Maj, .3 Juli, 21 Aug. 1764. Sparre-
holms arkiv. J. M. till J. W. Spreiigporten d. 5 Juui 1764.

2) Danska min. br. d. 10 Aug. 17()4.

3) Österrika niiu. br. d. 20 Juli, 7 .Sept. 1764.

4) S. st. Danska luin. br. d. 24 Juli 1764

5) Österrik a min. br. d. 30 Juli 1704.

Ii) Danska min. br. d. 12 Juui 1764.

;) Dauska min. br. d. 21 1'ebr. 1764.
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igenom att hon i hemlighet arbetade lör deras al-

svurne fiende, Serenius'j.

Dessa och andra likartade uppträden samman-
blandade och förvirrade alla partier till den grad,

att sommaren 1764 de flesta icke rätt visste, hvar

de hade sig sjellVa, sina vänner och sina motstån-
dare. Man talade väl ännu om två serskilda ligor,

A^ompositionister under Axel Fersen och anti-Jconqjo-

sitionistcr under Rudbeck och Höpken-); men alla

förhållanden voro, som sagdt är, mycket ovissa och

underkastade ständiga vexlingar. Villervallan ökades
genom sistiiämnde herres beteende.

Han sökte näml. under nu pågående brytningar

skatfa sig tillfälle att åter komma in i ärenderna
och kanske upp på kanslipresident-stolen; ifall, näml.

som någre trodde, Ekeblad skulle af en eller annan
orsak blifva derifrän skild. Höpken reste fördenskull

in till hufvudstaden och sökte att tillhopa med några

Mössor bilda ett tredje parti, som skulle benämnas
de nationula. Men han kunde ej vinna förtroende

hvarken hos dem eller hos Hattarna, bland hvilka

Ehrensvärd, Fersen och Karl SchelTer voro hans
bestämda motståndare. Afven de främmande sände-
buden, både Danniarks, Frankrikes och Rysslands
hyste misstroende mot hans person. Snart inse-

ende fåfängligheten af sina förhoj)pningar och planer,

nedlade han sin befattning som kansler öfver Upp-
sala högskola och återvände till Tlfåsa^).

Slutligen och under hösten 1764 öfver- eller

återgick Lovisa Ulrika bestämdt till Mösspartiets och

'] Danska min. br. d. 4 Jau., 17 i<'ebr., 1'6 och 29 Juni

1764. Sax. min. br. d. 30 Juli s. ä. Preuss. iniu. br.

d. 29 Juui 8. il.

^) Sparieholnis arkiv. J. M. Sprengporteii till J. W.
Spreniiporifu d. 12 Jnli 1764.

••) Spa rrcliol)u3 arkiv. J. M. lill J. \V. Spreuiiportcii

d. 20 Mars och 6 Apr. 1764. .Sax. uiin. br. d. 13 .^pril s. ;i.

Danska min. br. d. 19 Mars s. ä. och flerestades. Preus».
miu. br. d. 14 Febr. 1704.
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till Rysslands och Enjilands sida. Orsaken, sättet

och villkoren dervid aro ioko närmare kända. Lösa
rykten omtala, att hon hicf lockad af F^öwenhielm

och Adam Horn, hvilka motarbetade hvarje iör-

soning med Hattarna; likaså att hon al" England
mutades med en personlig gåfva al" 15,0(10 p. st.,

och med löfte om ett åt staten gifvet lån af 30
millioner livrés de France, det sednare dock mot
pant af kronans grufvor, jernverk och af ön Gott-

land eller åtminstone af Slitö hamn^). Ryktet ville

dessutom veta, att hon omigen inbillade sig kunna
räkna pä kraftigt understöd af rysska kejsarrinnan.

Allt detta var dock, som nämndt är, endast lösa,

hittills obestyrkta rykten. Hvad man deremot med
säkerhet vet, är, att hon ville ännu och i det läng-

sta dölja sin omkastning och sökte fördenskull ge-

nom smicker och artigheter förblinda danska och

franska sändebuden. Men det blef henne omöjligt

att alltid styra sinnet och tungan, och emellanåt

undföllo henne ord sä skarpa, att de tydligen

röjde hennes mot nämnde stater numera fiendtliga

tänkesätt. Till sitt eget partis ledare under den
stundande riksdagen utsåg hon ock den mindre väl

kände Sinclair-). Det blef tillika bekant, att under
nu pågående riksdagsmannaval hade hofvet i hem-
lighet understödt Mössorna och bidragit till dessas

erhållna öfvervigt^). Några Hattar och i synnerhet

Karl ScheHer trodde dock länge på hennes försäk-

ringar om upprigtighet och oväld; men mer och

mer öppnades älven deras ögon, och slutligen lem-

nade Fersen helt och hållet både kompositions- och

hofpartiet och ställde sig öppet i spetsen för Hat-

tarna, och blott för Hattarna, räknande dervid på
understöd inom rådet af sina dervarande vänner,

') Danska min. br. d. 4—14 Dec. 1764.

2) Danska niiu. br. d. 14 Dec. 1764.

3) Danska min. br. d. 30 Nov. 1764.
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och på riddarhuset af Bunge, Ehrensvärd, Hermanson
och Ulrik Scheffer m. fl., och i sådan ställning afbi-

dade Hattarna den snart sammanträdande riksdagen.

Vi nämnde, att Lovisa Ulrika hösten 1764 öf-

vergick till den liga. som utgjordes af England, Ryss-

land och Mösspartiet. På sistnämnde bundsiör-

vandt kunde hon dock föga lita. Dess liksom hel»

svenska folkets missnöje hade vid ifrågavarande tid

stigit ganska högt, till följe dels af missväxter, brist

och hungersnöd, dels af allt för lågt penningevärde

och allt för höga varupriser, dels af ett slöseri,

som äfven under fredsåren mycket ökade både sta-

tens och hofvets skulder, dels ock slutligen af all-

mosens harm öfver åtskilliga band på tillverkning

och försäljning af brännvin. Skrifter af Nordencrantz

visade rikets olyckliga belägenhet, och anklagade för

densamma Hattarna, såsom de der tillställt krigen

och bortslösat statsmedlen, samt på Hattarnes bunds-
förvandter Stockholms-köpmännen Kierman, Le Fe-
bure och (]laesson m. fl. såsom de der genom ban-
kens och vexelkontorets missbrukande skadat det

allmänna och riktat sig sjelfva. Hans skrifter lästes

mer och mer och förberedde inom kunnigare klasser

den sinnesstämning, som under påföljande riksdag

gjorde sig gällande. Hans anfall tycktes väl icke

böra oroa Lovisa Ulrika, sedan hon nämligen skilt sin

' sak från Hattarnas. Men Mössi)artiet, hvilket, såsom
nämndt är, delade ofvanbeskrifnc allmänna missnöje,

hyste i grunden mer republikanska tänkesätt än
Hattarna, och ogillade dessutom högeligen hofvets

fortfarande misshushållning och var således af både
politiska och ekonomiska skäl ingen vän af konunga-
paret. Det nu ingångna förbundet varade derför

icke länge, såsom efterföljande kapitel skall ådaga-
lägga.

En återblick på tilldragelserna under åren \7^V^

och 17()'i visar tydligen, hvilken sammanblandning
och villervalla, förra riksdagen efterlemnat, och det
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inom alla partier. Hvart ofh ett hlaod <l<>m hade
sitt scrskilda sylte, men intetdera styrka nnr^ att

kunna pä egen hand tillkäm|ia sit: najron alj^Mirande

seger. Man ser derlör, hiini de hvart lör sig tref-

vade efter lörhund än med det ena än med det

andra, dock i längden förgälVes; ty hfide Ssigter och

alsigter voro hos alla tre lör mycket olika och in-

tetdera ville heqväma sig till nfigon betydligare ef-

tergift. Vid slutet af 17<>''i hade visserligen hofvet

ingått förbund med .Mössorna, men detta var ej mer
upprigtigt och fast än det, som vid Srets början af-

slutades med Hattarna. För tillfället mägtigast bland

alla tre var utan tvifvel Mösspartiet, hvilket mer
och mer drog till sig lemningarna af förra riksda-

gens jandtparti och derjemnte den stora skara miss-

nöjda, som af nyss uppräknade anledningar fanns

inom hela riket.

ANDRA KAPITLET.

KIKSDAGEN 1765—1766 BESLUTAS OCH FÖRBEREDES.

Förra riksdagen hade utsatt ständernas nästa

sammanträde till den J5 Okt, 1765. Men några

ville äter hopkalla dem redan år 1763, Detta var

i synnerhet händelsen med hofpartiet, till följe dels

af Lovisa Ulrikas ifver och otålighet, och dels af de

tidtals öppnade utsigterna, att med hjelp af kom-
positions-partiet och af de utländska bundsförvand-

terna, och i synnerhet af Ryssland, kunna vinna den

efterlängtade magtutvidgningen. Ett vigtigt skäl var

ock uteblifvandet af de underhälls-penningar, Frank-

rike lofvat gifva; ty Sverre påstod sig hafva en

dylik fordran till ett belopp af 18 — , men, som Frank-

rike påstod, af blott 13 millioner livrés^). Genom

') Råflsprot. d. 21 Maj 1764, enligt Kl. Ekeblads upp-

gift. Summorna voro- den första 18,918,770 livrés och 4.^- dénier,

och den sednare 13,.^64,4.')1 livrés 4t, déuier.
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denna och andra omständigheter uppstod i Sverge

en statsbrist sä stor, att den ej kunde på vanligt

sätt fyllas, och sS besvärlig och trängande, att me-
del deremot mäste genast påtänkas. Om, sade Karl

Scheffer, Franlcrilcc ej hetalnr sina återstående tm-

derhållspenningar, htifva vi tmmgna att samman-
Jcalla riksdag och hegära hjelp af ständerna^).

I sjelfva verket ville dock Hattarna sä länge

möjligt uppskjuta den för deras parti mycket ho-
tande riksdagen. Våren och sommaren 1764blefvo

dock penningebrist och missnöje sä hotande, att

fråga om dess påskyndande formligen framställdes.

På hof- och Mösspartiets vägnar företedde Löwen-
hielm en beräkning, som visade för det löpande

året en statsbrist af mer än T),000,000 daler s. m.,

och derigenom ock nödvändigheten af en riksdag.

A Hattarnas vägnar sökte Karl SchefVer ådagalägga,

att statsbristen kurub^ fyllas eller åtminstone bäras

utan att före den bestämda tiden sammankalla stän-

derna. De penningemedel, han föreslog, voro in-

dragning af '59,000, anslagna till arbete på Troll-

hätte-slussverk, förskott af r)00,00() på nästa års

underhålls-penningar, samt uppskof med betalan-

det af 2,147,130 pä statens skuld till banken,

alla summorna räknade i ecus. Ehuru otillräckliga

och betänkliga dessa åtgerder voro, blefvo de likväl

af Hattarna inom rådspartiet antagna som gilltiga skäl

till riksdagens uppskjutande. Kör dess påskyndande
deremot tala(l(> väl Adolf Fredrik med sina 2 röster

och tillika (» rådsherrar, och bland dessa Bonde,
Horn, Liewen och Löwenbielm, således åtta röster;

men pä andra sidan stodo under Ekeblads och Schef-
fers ledning 1) rådsherrar; så att med öfvervigt af

en enda röst riksdagens sammankallande afslogs'-^.

') Pre u SS. min. br. d. 2, och O Mars 1764. D miska iniii.

br. fl. 7 .Tuni 1763.

') Preiiss. min. br. d. 30 M;irs, 4 och S Mai I7()'i.
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Emellertid växte svårigheterna och missnöjet

med hvarje dag och snart till så hotande luijd, att

sjelfva Fcrsen hörjade anse ständernas sammankal-

lande oundvikligt, l^öwenhielm atlemnade ock till

sina rädskamrater en ny uppsats, i hvilken han om-
igen ådagalade nödvändigheten af en snar riksdag

och tillika vådan, de svära efterräkningar, som före-

stodo de rådsherrar, hvilka fortfarande satte sig

deremot, hvarjemnte Ekeblad och Scheffer fingo mot-

taga namnlösa brcf af samma hotande innehåll. Det

ena med det andra verkade, och i September be-

slöt och kungjorde regeringen, att ständerna skulle

sammanträda den 15 Jan. 1765 M.

Nu börjades eller rättare sagdt fortsattes de

vanliga riksdags-förberedelserna medelst öfvertalnin-

gar, löften, förplägningar och mutor. På hofvets

sida var Sinclair verksammaste handtlangaren. Han
reste omkring och värfvade röster samt utdelade

de rysska penningar, som för sådant ändamål blifvit

aflemnade. Men stundom ville hvarken engelska

eller rysska sändebuden anförtro sina mutkassor åt

honom, ej heller åt Lovisa Ulrika sjelf, hvilken blef

deröfver mycket uppbragt. Hatet mot Hattarna och

hoppet att genom Mössorna och de främmande sände-

buden vinna ökad magt var dock ännu den förherr-

skande känslan, och hon fortfor följaktligen att gynna

Mössorna; men både hon och Adolf Fredrik dolde

sorgfälligt sin kunskap om Rysslands och Preussens

ofvannämnda deltagande i hennes riksdagsplaner.

Många och betydliga anhängare för det egentliga

hofpartiet kunde likväl icke vinnas^).

1) Preuss. min. br. d. 4 Sept. och Danska min. br. d.

7 Sept. 1764. Rådsprotokollen om dessa tvister har förf. ej lyc-

kats anträffa.

2) Preuss. min. br. d. 2'2, 39 Juni. Danska dito d. 12

Okt., 30 Nov., 18 Dec. 1764, samt Riksark. Wahren bergs

antecka. ur Nordins saml.
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Till understöd ät de förenade hof- och Möss-
partierna utdelade rysska och preussiska sändebuden

stora summor'), och äfvenså Englands-). I Ham-
burg trycktes tillika en skrift, som skarpt klandrade

Hattpartiets styrelse och påstod, att under densamma
hade Sverge varit Frankrikes slaf, och att flere

Hattpartiets anhängare bland Stockholms borgerskap
— namnen utsattes — hade ådagalaggt grof egennytta

i förvaltandet af de främmande underhålls-penningarna

samt af banken och vexelkontoret. Som hjelpmedel

häremot föreslogos sammansättningar af välsinnade

riksdagsmän och anställande af stränga räfster öfver

de anmärkta missbruken ^). Boken väckte utom-
ordentligt uppijeende, och på de anklagade borgrarnes

anhållan utfästes en belöning af 10,000 daler s. m.
åt den, som kunde bevisligen upptäcka författaren.

Man trodde sig veta, att det var Nordencrantz, hvil-

ken detta år besökt helsobrunnarna i Tyskland; men
någon bindande bevisning stod ej att åstadkomma"*).

Tillika kunde man ej längre dölja statsverkets olyck-

liga tillstånd, och det blef bekant, att rikets skulder

återigen uppstigit till minst 55 millioner •*) och att

riksstaten numera fordrade 16, ehuru den 1696 en-

dast uppgått till 5 eller 6 millioner, allt d. s. m.*).

Dessa verkligheter, dessa förskräckliga verkligheter

') Preuss. min. br. d. 18 Dec. 1764 säger 24,000 daler

k. m. hvardera, och att summorna sedermera fördubblades. Enligt

Österrik, miu. br. d. 16 Nov. 176 i, mottog engelska ministern

Gooderich 50,000 Hamb. B:co till utdelning.

2) Preuss. min. br. d. 25 Dec. 1764.
3) Sax. min. br. d. 1 Febr. 1765.
•») Danska min. br. d. 21 Dec. 1764. Sax. dito d. 14

Jan. 17G5. Osterr. min. br. af den verksamma Helgisioso d.

18 Jan. 1765 innehåller, att nägra trodde skriften tryckt i London
och ftirfattad af Springer, en man med mycket snille och mango
kunskaper, men »ohne Silfen».

') Danska min br. d. 25 Dec. 176 i. Utförliga summan
var 55,614,390 d. s. m. och man misstiinkte den vara iin större.

*) S. 9t. iVnmiukas bör, att 1 daler s. m. var är 1096 lika

med ^ men Sr 1764 blott med ', ll:dr specie.

Fryxells Der. XLI. 2
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uppskrämdo hvjirjo rosterlandsväii ocli gjorde alla

Frankrikes rniilor och Hnttarrics försäkriiicar frukt-

lösa. Till och mod hland adeln, som vanlison lutade

till sistnämnda sida, fingo Mössorna denna gång en

hestämd öfvervigt; och olrälsestånden valde nästan

uteslutande personer al' deras parti, och häldst sä-

dana, som förut ej varit med om någon riksdag;

ty man hyste mot alla sådana mycket misstroende M.

Härdaste striden hief vid riksdagsmanna-valen inom
Stockholms borgerskap. Hatt[)artiet sökte leda rö-

sterna pä en Wittfoth och i synnerhet pä Kierman,

och för den sednare arbetade med löften, vältalighet

och välfägnad både han sjelf och hans slägtingar

och partivänner och äfven den omtyckte öfverståt-

hållaren Lantingshausen; men allt förgäfves. Bland

hufvudstadens tio riksdagsmän inkom blott en enda

Hatt, och denne jemnförelsevis en obetydande per-

sonlighet. Kierman, den förut så allsmägtige Kier-

man, blef utesluten-'.

Till understöd åt Hattpartiet hade dock Frank-

rike lemnat 93,333 dal. s. m., men de voro för-

spillda. Karl Schefler^) sökte visserligen länge nog

inbilla sig och andra, att hans parti skulle segra, och

det t. o. m. utan att förnedra sig till mutor: och,

ehuru varnad, litade han i det längsta på hofvets

understöd, eller åtminstone på drottningens löften om
rättvisa och oväld. Hon hördes äfven locka och

smickra Hattarna med att omtala, hurti tro-, liufrud-

och plan-lösa Mössorna voro, och huru enfaldigt hon

sjelf slmlle heie sig, i fall hon tippträdde i spet-

sen för ett dylikt sällskap'^). Det påstås ock, att

Hattarna i förlitande på sådana ord och på hofvets bi-

') Sax. min. br. d. 12 Okt., 14 Dec. 1764.

2) Sax. min. br. d. 18 Sept. Danska dito d. 12 Okt,,

13 Nov. Preuss. dito d. 5 Sept. 1764.

3) Preuss. miii. br. d. 18 Dec. 1764.

•*) Danska min. br. d. 30 Nov. 1764. Preuss. dito d. 8

Jan. 176.1.
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trade icke sjeliVa utvecklade nog verksamhet vid

riksdagsmanna-valen, och att några deras rika parti-

vänner bland Stockholms borgerskap icke ville för

dessas ledning vidkännas betydligare utgifter, icke

ville, sade man, uppoffra tusental för att vinna
millioner^). När efter förrättade val det slutligen

blef bekant, att Lovisa Ulrika och hofvet verkligen

gynnat Mössorna, och att dessa vunnit afgörande se-

ger, var det för sent att afhjejpa felet. I sin nöd

kallade väi Hattarna Pechlin till Stockholm och

sökte oaktadt förra riksdagens förvisningsdom få

honom åter intagen på riddarhuset -); men planen

misslyckades, och det var med ganska mörka, t.

o. m. förtviflade utsigter, som Hattpartiet numera
gick den stundande riksdagen till möte.

TREDJE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

DESS ÖPPNANDE OCH VALET AF TALEMÄN
OCH UTSKOTT.

Vå bestämd tid, d. 15 Jan. 1765, samlades stän-

derna och använde som vaidigt de första dagarna

till val af talemän. Presterna utsago dertill enhäl-

ligt erkebiskop Heronius. Serenius hade väl varit

omtalad, men kom vid afgörandets stund icke i fråga,

häldst äfven Rt^ronius hörde till .Mösspartiet.

Inom borgarståndet önskade llertalet borgmä-
staren i Stockholm, Karl Fredrik Sebaldl, en be-

stämd anhängare af Mössorna och af det fria stats-

skicket och tillika allmänt hösaktad för duglighet

') Danska min. b r. d. tJ Uec. 1764. Pieuss. min. br.

<1. 8 Jau. 1765.

-) Preuss. min. br. d. 1'8 Dec. 1704. Danska dito d.

:iO April 1765.
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och kraft, för reda och redlighet. Hattpartiet hade

önskat Kiernian eller Wittroth; men när ingendera

kunde ens blifva riksdagsman, sökte man åtmin-

stone utestänga den fruktade Sehaldt och sådant pä
grund deraf, att han icke varit borgmästare så lång

tid, som enligt lagen fordrades för att kunna väljas.

Invändningen hade lagens bokstaf, men Sebaldt fick

ståndets llertal för sig. Tvisten blef ytterst häftig;

men när anhängarne af Hattpartiet, ungefär 40 per-

soner, icke sågo sig kunna någonting vinna, lem-

nade de rummet. De återstående 61 Mössorna läto

sig likväl deraf icke hindras, utan valdemed 57 rö-

ster Sebaldt till taleman ^).

Till ordförande i bondeståndet önskade Hatt-

partiet naturligtvis sin gamle vän Olof Håkansson.

Men Mösspartiets ovilja mot honom var så stark,

och dess åsigter inom ståndet så förherrskande, att

han vid valet erhöll blott 33, Josef Hansson der-

emot 103 röster. Denne var från Måsebo gård och

socken i Elfsborgs län. och en för sans och dug-

lighet aktad man, hvilken redan under de förra

riksdagarna i flere fall täflat med Olof Håkansson.

Den sistnämde tog sitt nederlag lugnt och klokt.

Då jag, yttrade han efter afslutadt val, då jag un-

der åtta riksdagar varit ståndets taleman, Minner

jag nogsamt de mödor och svårigheter, som ära der-

med förknippade, och önskar så mycket tqjprigtigare

den nuvarande talemannen Guds bistånd och väl-

signelse vid det svåra värf, som hlifvit honom
ålaggdt"^).

Landtmarskalken, adelns taleman, var riksda-

gens inflytelserikaste person, liksom hans val en bland

dess vigtigaste förberedelser, och nu till följe af den

häftiga parti-spänningen af ovanligt stor betydelse,

») Preuss. mia. br. d. 18 Jan. Sax. dito d. 22 Jao. 1765.

Borgarest. prot. d. 16 Jan. 1765.

^) Bondest. prot. Jan. 1765.
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hvarföre det ej heller kunde företagas förr än fyra

dagar efter de andra. Hofvet hade önskat Nils

Bielke^j, men utan hopp om framgång deri, måste
det slutligen förena sig med Mössorna och arbeta

förRudbeck; ehuru konungaparet, som nämndt är,

låtsade vara neutralt-).

Inom Hattpartiet talades visserligen af många
och tidigt nog om Fersen; men han hade ock ett

stort antal motståndare, näml. hofvet och dess parti,

Höpken och dess liga, samt den verksamme riksdags-

löparen H. H. Boije, jemnte en mängd adelsmän, som
voro missnöjda deröfver, att han i slutet af riks-

dagen 1762 hade mot adelns önskan men enligt la-

gens bud underskrifvit de ämbets-fullmagter, som af

ofrälsestånden blifvit utfärdade ^). Emedan han sjelf

förklarade sig icke vilja denna gång blifva landt-

marskalk, föreslogos några andra, t. ex. Ulrik Schef-

fer, Lantingshausen och en Keenstierna, en Råiamb;
men ingendera kunde påräkna något större antal

röster. Oå, och sedan Lovisa Ulrika bestämdt och
öppet öfvergått till Mössj)artiet, beslöt Fersen att

icke i denna nödens stund öfvergifva sina parti-

vänner, och lofvade fördenskull åtaga sig uppdraget,

ifall det honom anförtroddes, hvarefter arbetet att

skafTa honom röster kom i full gång*).

Mösspartiet hade alltsedan 1702 haft sina

blickar lastade på Rudbeck^). Mycket talade

till hans fördel, ståtligt utseende, lycklig talegåfva,

redigt och klart omdöme, modigt och beslutsamt

lynne, redbara och hederliga tänkesätt, och en

oegennytta, som trotsade alla frestelser''). Landt-

') Danska luiu. br. d. 13 Juli 1764.

-) Prenss. ruin. br. d. '22 Inni 170-}.

^) .Se iO sid. 1 i7, 148.
*) Preuss. min. br. d. 22 Jnui, 13 Juli, » Dec. 1/1)4 och

Danska dito 30 Nov. 1764, 8 Jan. 1765.

^) Danska min. br. d. 5 Okt. 1762.

') Preuss. min. br. d. 6 Nov. 1764 oih fierestiides. Sax.
min. br. d. 22 Jan. 1765.
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adeln, soin i stort antal infunnit sig, ocli likaledes

ofrälscstånden och i synnerhet presterna hyste till

honom mycket Förtroende'). Han hade ej heller

inom partiet någon enda medtäflare och blef tillika

understödd af både England, Ryssland - och hofvet,

livilket sednare fruktade, att Fersen och Hattarne

skulle i händelse af splittring få öfverhand^). Man
befarade t. o. m., att Fersens stora riksdags-anseende

skulle segra, oaktadt så mänga krafter voro mot
honom förenade. Flere Mössor mente fördenskull,

att man borde och kunde frän riddarhuset utestänga

nämnde herre, såsom den der vid slutet af förra

riksdagen brutit mot riddarhusets föreskrift. Men
detta lät sig svårligen verkställa, och ännu dagarna

före valet trodde många, att han skulle fä en öfver-

vigt af omkring 100 röster*). Några de häftigaste

Mössorna npptogo dä omigen utestängnings-förslaget

och hotade att icke släppa honom in på riddarhuset,

eller att drifva honom ut, i fall han der inträdde.

Men Fersen helsade tillbaka, att han skulle med
värja i hand och till sista hlodsdroppan försvara

sin plats och på lif och död angripa enhvar, som
dristade väcJca fråga om hans utestängande. Den
ömsesidiga spänningen var ytterst häftig, och man
befarade blodiga uppträden, kanske på sjelfva rid-

darhuset. Men vice-landtmarskalken Rålamb, en

klok och sansad anhängare af Mösspartiet, och der-

jemnte en af alla partier högaktad man, lät till und-

vikande häraf, ehuru sjuk, bära sig upp på riddar-

huset och lyckades att lugna sinnena, så att om-
röstningen kunde med ordning förrättas '"). Den af-

') Sparreholms arkiv. J. M. till J. W. Sprengporteu

d. 22 Nov. 1764.

-) Danska ni in. br. d. 18 Jan. 1765. OstermauQ skall

hafva till bestickniagsuiedel mottagit från Petersburg 60,000 rubel.

*) S. st.

*) Danska min. br. d. 8, Östeirik. dito d. 18 Jan. 176ä.

•'') Sax. miu. br. d. 1 Febr. Danska dito d. 22, 25 Jan.

1765.
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lopp så, att Fersen fick 415, men Rudbeck 532 rö-

ster och således platsen.

Sedan genom dessa val ständerna ordnat sig,

hief riksdagen d. 21 Jan. öppnad medelst Gudstjenst

och predikan af Serenius. Texten: rättfärdighet

upphöjer ett folk, men synd är ett folks förderf^).
hade blilvit utvald al konungen och erkebiskopen,

och biel nu af Serenius utlaggd på ett serdeles

kraftfullt sätt. såsom man kunde vänta af mannen,
ämnet och tillfället. Han fäste sig derunder min-
dre vid olika partier och vid deras olika äsigter om
regeringsform, rikshushållning eller statskonst; utan

vid den mycket djupare liggande, mycket tyngre vä-

gande grundsanningen, att folkens ära och sällhet

bero långt mindre på nämnde yttre omständigheter,

än på folken sjelfva och på dessas egenskaper och
uppförande enligt textens innehållsdigra ord: »rä^/-

färdighet upphöjer ett folk, men synd är dess för-

derf». Sanningen af denna för båda partierna be-
hölliga påminnelse utvecklade han med värmen af

en brinnande kärlek till fäderneslandet, ett brin-

nande hat till all orättvisa och en brännande smärta
öfver de svära misshandlingar och lidanden, svenska
folket nödgats undergå. Som ifrig anhängare af

Mösspartiet, kunde han härvid ej helt ocli hållet

dölja sin harm öfver den försåtliga och våldsamma
statshvälfningen 1739, öfver de oförsigtigt började
krigen IT^il och 1757, och öfver den förskämning.
den förruttnelse i folkets tänkesätt, som det lång-

variga exemplet af en tadelvärd och brottslig rege-
ring alstrat- . Läsaren igenkänner lätt nog sädana
åsyftningar i nedanstående förkortade utdrag ur det
märkvärdiga, mest af bibelspråk hopfogade talet.

»En samling, sade Serenius, en samling af landets

') Ordsiu-. 14: :{5

^) Sislniiiiiucle usv^i finnes utförlignre rniiiistiilld 34, '.M6,

217. — 36, l'll>— 214, 2:«. — 38, 176, 177.
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äldsta, som träder tillhopa för att upprätthålla lag
och ordning, är ocJcså en Guds församling; ty

den sJcall verJca Guds vcrJc till främjande af rätt-
visa mennislcorna emellan. Ilen om just dessa
äldsta vika derifrun och sjelfva oförsynt hryta mot
lag och rätt, då är det en Belials församling, och
då måste landet häfva, dess innevånare gråta och
dess grundvalar falla. Om sådana förhållanden
säga profeterna : gode män äro horta i dessa lande,
och rättfärdiga Jinnas der ej mer. Mennislcorna
fara efter att taga gåfvor, och de skrifva vrång
dom, hruJca våld, utgjuta hlod och fördcrfva hvar-
andra; så att Gud måste vända sin hand mot dem.
Sådana ämhets- och styresmän framkalla snart och
fylla landet med andra syndare, hvilJca ej heller de
blygas öfver sin orättvisa, hvadan folket inom kort

l)lifver så förvilladt och ^försyndadt», att der ej län-

gre finnes trohet, menniskokärlck eller Gudsfruktan.
Ett sådant land upjpfrätes snart genom högfärd
och öfverflöd, hvilka likt gräshoppor ödelägga allt;

genom yttre krig, som begynnas med Sattls fåvitsko
och de Moabiters skryt; genom inre oenighet, som
gör, att Israels slägten kifva inbördes ; och sist ge-

nom råd, som syfta på egen vinning, men icke

på Guds ära och folkets väl. Svea rikes stän-
der! I hafven efter förfäderna^ mottagit ett sjelf-

ständigt och af alla högt aktadt fädernesland. Om
nu dessa Herrans gåfvor under edra händer för-
faras, så sker det icke af slump eller öde, utan till

följe af det naturliga sammanhang, hvarmed syn-
den drager förderfvet efter sig. Få eder äro nu
mångas ögon fastade; den högste Gtidens för att

se, hur I bruken den magt, som eder anförtrodd
är; konungens, för att se, huru, I hägnen de åt

kronan besvurna rättigheterna; hela rikets, för att

se, huru I vården och försvaren undersåtarne, de

inånga tusende, som laggt sitt ve eller väl i eder

hand; — och sist edra barns; deras ögon se till



eder, deras händer sträckas till eder, och de bedja

eder, att icke åt dem lemna till arf ett försyndadt
och förderfvadt fädernesland, i hvilket de en gång
måste umgälla, hvad I, deras fäder, häften för-
sTcyllt o. s. v.» Denna predikan väckte utom-
ordentligt uppseende. Den blef på ständernas

begäran tryckt och utkom älven sedermera i ny
svensk upplaga och i två serskilda tyska öfver-

sättningar. Också den nyvalde landtmarskalkens

tal innehöll allvarliga ord mot de oredor och fel,

som insmugit sig, och hvilka de nu sammankallade
folkombuden borde afhjelpa; och älven detta tal

blef på ständernas begäran otTentliggjordt^).

Hattpartiet hade blifvit fullkomligen besegradt

vid talemansvalen, och dess enda återstående, ehuru
svaga, hopp var att kunna få öfverhand i Hemliga
Utskottet, hvarföre ock Frankrike säges hafva vid

valen till detsamma uppoiVrat stora summor-). Fram-
för allt ville man dit insätta Fersen och Herman-
son. Den förres anseende var äfven så stort,

att han omöjligen kunde utestängas. Mösspartiet

ville också medgifva Hermansons inträde för att

derigenom ådagalägga en viss opartiskhet; men en-

gelska och i synnerhet rysska sändebuden satte sig

deremot och mod så mycken ifver, att han måste
förbigås. I alla riksdagens undorafdelningar (ingo

Mössorna bestämd öfvervigt, och bland Hemliga Ut-

skottets 100 medlemmar utgjorde deras antal 90,

Hattarnas blott 10, Hela svenska folket var hän-
fördt af en häftig, de främmande sändebuden sade,

af »ew rasande, en frenetisk»^ förbittring mot både
Frankrike och Hattarna, och det brann af längtan

att lä med de sednare anställa en allvarlig räfst.

Såsom man af talemansvalet såg, hyllade äfven bonde-
ståndet denna åsigt och började dessutom att mer

') RSdsprot. .i. 1 Okt., 19 Nov. 1764.

') Preuss. miD. br. d. 27 Jan. 1765 säger 120,000 d. ?.
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än ninil sluta siy till det Iria statsskicket ocli att

inse (le stora liirdelar, som just denna samhällsklass

kunde al detsamma liemta. Horgarcstandet, som
länge löljt Hattpartiets laiia, slöt sig nu. på sätt och

al' orsaker, som redan hlitvit atdörda '), till Mös-
sorna oaktadt de dryga penningesurumor, Frankrike

erböd. Presterna utgjorde som förut Mösspartiets

kärna och bortvisade Iran sig några medlemmar, som
troddes allt lör nära lastade vid motsatta åsigten.

AtVen på riddarhuset, der Hattarna ej sällan haft

öfverhand, uppenbarade sig en märkbar förändring.

Man berättade ock, att den gauile Hatten Tessin

icke under sådana omständigheter ville eller vågade

resa till riksdagen, och herrarna Gyllenborg, hvil-

kas slägt och sednare uppkomst var så nära för-

enad med Hattarna, drogo sig i denna farans stund

tillbaka från de gamla vännerna och sökte försoning

med Mösspartiet. J)e för tillfället alldeles slagna

Hattarnas enda hopp var fästadt vid tvänne i öfrigt

alldeles motsatta personligheter; den ene, Fersen,

hvilken oförfärad stannade qvar vid riksdagen och

sökte sä mycket möjligt försvara sina partivänner;

den andre, Kudbeck, af hvars lugna och rättrådiga

tänkesätt man väntade skydd mot alla öfverdrifter

och orättvisa förföljelser-). I sistnämnde hänseende

fäste Hattarna sina förhoppningar också vid pre-

steståndets och dess vanligtvis försonliga och med-
lande tänkesätt.

FJERDE KAPITLET.

FÖRBEREDANDE ÖFVERSIGT AF RIKSDAGEN 1765—1766.

Dess företeelser uppdela sig sjelfva. icke på

tvären efter tidskiften, utan på längden efter de le-

1) 40. 169.

-) Danska uiiii. br. 28 Jan., 22 Mars 1765. Sax. dito

d. 21 Jan. s. å. Österrik, dito d. 21 Sept. 1764, 4 Jan. 1765.

Heml. Utsk. prot. Febr. 1765.
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dande krafterne och sönderfalla i tvänne olika vcrk-
sainhetsbanor, jemnlöpande bredvid, dock ofta obe-
roende af hvarandra; de voro hofvets odi Mös-
sornas.

Hofpartiet, eller rättare sagdt Lovisa lUrika,

vidhöll och fullföljde också nu och med oförnnn-
skad ifver sin plan att öka svenska konunganiagten,

om möjligt ända till envälde; och denna riksdags

historia visar, huru hon för sådant ändamål sökte

skafia sig behölliga medhjelpare, och under stän-

diga ond)yten antog och förkastade den ena hunds-
förvandten efter den andra. Några månader före

riksdagen var det, som vi sett, Frankrike och Hat-
tarna; — nyss före och nyss efter riksdagens bör-
jan var det England, Ryssland och Mössorna; — se-

dermera under våren 1705 var det förnämligast ett

tillämnadt tredje parti, bestående endast af hofvets

anhängare; imder sommaren och hösten 17C)r) blef

det återigen Frankrike och Hattarna ; — och under
vintern och våren 17()(> hvarjehanda spridda försök;

deribland måhända ock hemliga förbindelser med ett

då utbrutet bondupplopp i Westergötland. Ingen-
dera planen blef dock så uteslutande loljd, att hon
icke emellanåt tänkte och arbetade på någon bland
de andra. Dessa beräkningar och företag utgöra
grunddragen i holpartiets historia under riksdagen
1765—1760.

Mösspartiets afsigl var att från Hattarnas sträf-

vande efter praktfull hofhållning, höga allöningar,

frikostiga understöd, lysande eröfringar och lysande
fast med konst uppdrilna näringar; Mössornas afsigt

var att från allt detta återföra Sverges inre och
yttre styrelse till sj)arsandiet, fred och främjande af

landets »nest naturliga näringar; detta var foster-

landskärlekens andel i planen. De änuiatle tillika af-

sätta Hattpartiets hufvudmän från ilessas lui inne-
hafda höiia och inllytelserika Jimbeten och sjelfva

dit up()sfiga; detta var egennyttans andel i förslaget.
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men det var ock ett oeltergifligt villkor lör uppnå-

endet af det Törsta, det fosterländska målet. För
ledningen al det hela biel, man säger i samråd med
engelska sändebudet Gooderich, följande plan uppgjord.

Man skulle börja med att för folkombuden tydligt

framställa det olyckliga tillstånd, hvari statsverket sig

befann; det öfverdådiga sätt, livarpå Hattarna genom
onödiga och illa förda krig föranledt^ både enskild

och allmän fattigdom; — det riksförderfliga sätt,

hvarpå nu i många år banken samt vexel-, manufak-
tur- och riksens ständers kontor varit förvaltade;

— och att, sedan folkombuden härigenom fått be-

höflig upplysning och blifvit satta i behöllig sinnes-

stämning, då, men först då, skulle man angripa de

regerings-ledamöter d. v. s. Hattpartiets riksråd, under

hvilkas styrelse så olagliga och skadliga åtgerder

kunnat ega rum, fått ega rum; derefter skulle dessa

herrar entledigas och ersättas af Mösspartiets anhän-

gare, hvilka genast borde anställa räfst ölver de

förra missbruken samt nedsätta eller fullkomligen in-

draga en mängd sysslor, löner, pensjoner och under-

stöd, och derigenom minska statens utgifter och un-

dersåtarnes skattebördor. Detta är i sammandrag
historien om den plan, som Mösspartiet för nämnde
riksdag uppgjorde och följde.

Hattarna blefvo redan vid mötets början sä

grundligen slagna, att de icke kunde uppgöra eller

följa någon egen anfallsplan; utan måste nöja sig

med att, så vidt förmåga och tillfälle medgåfvo, söka

försvara sig mot de många tätt efter hvarandra föl-

jande angreppen.

Vi skola nu med större utförlighet beskrifva de

två förstnämnde partiernas riksdags-åtgerder, och be-

gynna med Lovisa Ulrikas.
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FEMTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

LOVISA ULRIKAS PLANER OCH ÅTGERDER.

Berättadt är '), huru Hattpartiets ledare, tipp-

skrämda genom oordningarna under riksdagen 1760,

visade någon benägenhet för konungamagtens utvidg-

ning, och huru Karl Scheffer sedermera utarbetade

förslag till en ny regeringsform i sådan rigtning. Samti-

digt dermed eller våren 1764 hade ock,'som förbemäldt

är, konungen i Preussen och kejsarinnan i Ryssland

omfattat en likartad åsigt, nämligen att regeringsfor-

men af 1720 skulle visserlifen orubbad upprätthållas,

detta var deras hufvudafsigt men att alla sedan dess

gjorda inskränkningar i konungamagten borde af-

skafTas. Orsaken tycks hafva varit, hos den förste

broderlig ömhet för systern, och hos båda tron-inne-

hafvarens ömhet om tronens glans, och tillika den

farhågan, att allt för vilda oordningar vid riksdagarna

skulle göra svenskarna uppledsna och bereda väg för

fullkomligt envälde, en sak, som båda grannarna ville

också genom detta deras förbund förebygga. En
öfverenskommelse om svenska hofvets understödjande

blef ock mellan de två magtcrna år 17G4 verkligen

afslutad. .\nnu har likväl icke hunnit utredas, an-

tingen besagde två alldeles liktidiga och i viss mån
äfven likartade förslag. Hattarnas och de främmande
hofvens, stodo sins emellan i någon förbindelse; eller

om de i strid mot hvarandra ville livar för sig vinna

Lovisa Ulrika och hofpartiet, Karl Scheller åt Hat-

tarna, och de främmande hofven åt Mössorna. Emed-
lertid utspriddes dofva rykten om dessa underhand-

lingar, ocli det liette, att nmn ämnade infcira en ny

regeringsform till fördel för aristokratien och till nack-

>) Sid. 8.
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<1ol för (le l;it:re samhällsklasserna '); (!tt rykte, måhända
löranlcdt al ett annat rykte, tiämligen om en hofvets

hemliga liirbindelse med Hattarna, hvilka sednare

hlilvit bland allmänheten mer och mer liktydiga med
adeln, liksom Mössorna med olrälsestånden. Säkert

är dock, alt Lovisa Ulrika, såsom vi redan berättat,

hösten \7iri slöt sig till Uyssland, England och Möss-
partiet-

Huru i ölrigt liirberedelsorna bedrelvos, känna

vi ej, men kort elter riksdagens öpjjnande skulle pla-

nen bringas till verkställighet enligt ölverenskommelse

rnellan Ryssland, Preussen, hofpartiet. och måhända
några bland Mössorna. Förtroendet att dervid Iram-

stå som synlig handtlangare lemnades åt Josias Karl

Cederhielm, en sonson al' den under Karl den tolftes

och Fredrik den lörstes tid ryktbare Josias. Den nu

ifrågavarande ättlingen hade nyss förut bliivit af

Adolf Fredrik utnämnd till kammarherre och kam-
marråd, och gjort sig känd för både kunskaper och

hufvud -). Det meniorial, med hvilket han skulle

inleda företaget, var, sade man, uppsatt af Sinclair

eller Löwenhielm och blef hos Lovisa Ulrika i förväg

öfversedt af henne samt af några främmande sände-

hud och, säga några, af Rudbeck ^i. Innehållet var,

att man ofta och länge klagat vfver riksdagarnas

längd, sjelfsvald ocli oordningar:, — att dessa upp-

träden måtte vara förorsakade af någrafel i sjelfva

statsförfattningen; — att man fördenskull borde

till upptäckande och afskaffande af sådana brister

tillsätta en nämnd, bestående af de fyra talemän-

nen och af Cederhielm sjelf ocli kanske af några

Jlere personer. Förslaget var beräknadt pä att vinna

linderstöd af de många, som med ovilja betraktade

riksdagarnas långvarighet, kostnader och bullersamma

') Sax. min. bref d. 10 Aug. 1) Nov. 1764.

^) Preuss. Hl in. bref d. 8 Febr. 1765.

3) Danska min. bref d. ir>, 22 Febr. 1765.



uppträden. Somliga misstänkte ock alsisten vara att

öfverraska ständerna, eller åtminstone känna dem på
pulsen, huruvida man medelst den så tillkomna nämn-
den skulle kunna geiiomdrilVa' nå^ra än betydligare

utvidgningar af konungamakten *).

i)en 4 Februari, således ej två veckor efter

riksdagens öppnande, uppstod på riddarhuset bemälte
Cedcrhielm och liiredrng sitt memorial. Kedan i för-

väg misstänkt som eit försök till enväldets införande,

väckte det hos mängden al både Mössor och Hattar

ett stort och obehagligt uppseende och begärdes på
bordet. När det vid adelns nästa sammanträde före-

drogs, blefvo mot detsamma 'O memorialer inlem-

nade och, säges det, 200 talare anmälda. Förbitt-

ringen var så allmän och högljudd, att (Jederhielm

skrämdes. Han bad i ödmjuka ordalag om ursäkt lör

sitt nit, sin djerfliet, sitt ungdoms-öfvermod och der-

jemnte om tillåtelse att få återtaga skriften. Några
ville utesluta honom från riddarhuset, men Hudbeck
och Mössorna medlade försoning, och han fick återtaga

sitt memorial och sin plats. Oviljan mot hans per-

son fortlelde dock, och längre fram under riksdagen

blef han för några häftiga utlåtelser mot landtmar-

skalken och för några mindre lagliga försök utesluten

från riksdagen, alsatt från sina sysslor och förklarad

för framtiden ovärdig kronans tjenst. Han begärde
och fick tillåtelse att trycka handlingarna i dessa mål,

men tycks ej halva begagnat sig deraf. Ar 1772
blef han af konung (liistaf den tredje utnämnd till

kommendör af Vasaorden -).

Till det nu gjorda försökets misslyckande upp-
gålVos flere orsaker, i synnerhet det värdiga miss-

') Danska min. bruf il. 22 Kebr. Sax. d:o ti. ."i Mars.

Österr. d:o d. 1.^), 22 Febr. 176.5.

^) Danska min. brul' d. 12 Febr. 176."), 1.') Au-., 21

Okt. 1766. Sax. d:o d. .5 Mars ocb iournal d. 4, 9 Febr. 1 7 6 .5.

Österr. d:o d. 15 Febr. 176."), II .luli \U')Ct Riksark Bon-
des t. prot. d. 11 Aug. 1766.
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troendet till drottningen, för tillfället än mer stegradt

f?enom hennes anslutande fram och åter än till Katt-

an till Mösspartiet, och hennes hemliga underhand-

lingar samtidigt med båda och mot båda, och tillika

med Ryssland. Dertill kom en hos många ännu
varm kärlek till det fria statsskicket. Alla svenskar,

skref danska sändebudet '], älska sin frihet så högt,

att ingen jordisJc magt han förmå dem att god-

villigt låta henne afsJcaffas, och de skola tillintet-

göra hvarje dylikt Bysslands försök. Saxiska sän-

debudet skref ^): Rysska keisarinnans sista försök

hafva svenskarna tillbaka drifvit så kraftigt, att

hon ej skall förnya det. Den gamle presidenten

Fredenstjerna, hvilken år 1716 deltog i förberedel-

serna till det fria statsskicket, förklarade, att en

bättre regeringsform än den af 1720 tycktes ej

kunna af englar författas.

Öfver försökets olyckliga utgång och öfver folk-

ombudens omedgörlighet blef emellertid Lovisa Ul-

rika så förtörnad, att hon beslöt genast och nu midt

i vintern flytta ut till Ulriksdal och att der stanna

qvar ända till hösten för att, som det hette, slippa

se ständerna. Ofverste-marskalken Horn afrådde och

visade följderna, åtlöjet, föraktet, förbittringen ; likaså

gjorde ledarne af Mösspartiet, hvilka ännu skulle an-

ses vara hennes vänner; men förgäfves! och flytt-

ningen blef genast verkställd. Brodern, konungen i

Preussen, skref också han ogillande och varnande

bref, men med ingen annan följd än ett mindre vänligt

förhållande mellan båda syskonen ^). Lovisa Ulrika

stannade obeveklig qvar på sitt Ulriksdal *).

1) Den 8, 12 Febr. 1765.

2) Deu 5 Mars 1765.

3) Dass beide sehr iibel Zusammen stehn. Os t er r. min.
bref d. 26 Apr. 1765.

*) Preuss. min. bref Febr. Mars. Danska d:o d. 1

Mars. Sax. d:o d. 5 Mars. Österr. d:o 8 Mars, allt 1865.
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Oaktadt detta och många andra lidna nederlag,

kunde hon omöjligen hålla sig stilla. Försöket att

genom Ryssland, England och Mösspartiet få sina

önskningar geiiomdrifna hade misslyckats, hvarföre

lion heslöt att alldeles öfvergifva dessa bundsför-

vandter. Skilsmessan var icke påkostande. Ur-

sprungligen och i hjertat hyste hon för Hattarna

mer tycke än för Mössorna, hvilka sednares benä-

genhet för fred och i synnerhet för sparsanihet inga-

lunda öfverensstämde med hennes lynne. JDe äro,

påstod hon nu, inga snillen och slcola aldrig kunna
åt Sverige återvinna dess fordna anseende och fnagt.

De hade ej heller i det nu anställda försöket kunnat

genomdrifva hennes önskningar; kanske icke ens velat

det, ocii hon misstänkte, och ej utan skäl, att de i

hjertat voro mot en förstärkt konungamagt mer
(iendfliga än Hattarna, och deras utmärktaste per-

sonlighet, Löwenhielm, utgjorde numera ett föremål

för hennes både fruktan och hat. Deras ena skydds-

magt, England, hade ock ådragit sig hennes missnöje; ty

det höll strängt pä Sverges fria statsskick och under-

handlade ej blott med drottningen utan lika och kan-

ske än mer med folkombuden, en sak, som stötte

hennes herrskare-stolthet. Mösspartiets andra skydds-

magi, Uyssland, var än mer misshagligt och det af

flere skäl. Kejsarinnan visade stundom mer tillgif-

venhet lör Adolf Fredrik än för Lovisa Ulrikas per-

son, och ville ej heller förbättra svenska Uonunga-
parets belägenhet mer, än 1720 års regeringsform

medgaf, och hennes sändebud återtogo af misstroende

och |)ä ett stötande sätt ^) rysska mutkassan från

Sinclairs förvaltning, hvilken åtgerd med ty åtföljande

förlust retade gunstlingen och genoiu honom Lovisa

Ulrika sjelf. llysska sändebudet Ostermaiui hade

äfven tillåtit sig det yttrande, att man ej kunde an-

') Mit Unglimpf.

Fryxclls Ber. XLI.
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förtro henne de vigtigaste licmligiiotfrna, emedan
hon ej kunde tiga, och dessa ord hldvo lraiiil»nrna;

hvartill slutligen kon>, att Hyssiand stundom behand-

lade Sverge med stolthet och öfvermod. Allt detta

gjorde på drottningen ett obehagligt och djupt in-

tryck. Visserligen föreställde man henne, huru det

dock vore både otacksamt och olörsigtigt att öfver-

gifva Ryssland och England, hvilka likvisst ofTrat

mycket för främjande af hennes sista plan. Alla så-

dana föreställningar blefvo dock fruktlösa, och hon

vände sig mer ocli mer från dessa magter och från

Mössorna De sednares ledamöter och ledare blefvo

numera mottagna med stötande köld, och i sina bref

till lierlin anmärkte preussiska sändebudet, att hon

nu, våren 1765, i samtal med honom klandrade och

fördömde samma personer, som hon lör två år sedan

och vid hans ankomst till Stockholm hade högeligen

berömt och till det bästa anbefallt ^).

Att i stället för Mössorna sluta sig omigen till

Hattarna, dertill kunde hon dock ännu icke bcqväma
sig, utan föll på den tanken att bilda ett tredje parti,

hvilket, oberoende af de båda andra och af de främ-

mande hofven, skulle arbeta uteslutande för hennes

egna planer. Hon hade redan länge tänkt på något

dylikt, och nu och efter misslyckandet af Cederhielm-

ska försöket omfattade hon med fullt allvar denna

plan. Till medhjelpare begagnades förnämligast Nils

Bielke, Kalling och Sinclair, och denne sednare sökte

genom allehanda tillsiällningar uppväcka oro i landet

och oenighet inom riksdagen, i synnerhet genom att

underblåsa de tvister, som mellan hufvudstaden och

småstäderna blifvit uppväckta angående sta|)elslads-

rättigheten. Man sökte genom ^ ett sådant försva-

gande af ständernas enighet och anseende möjliggöra

') Danska min. bref d. 29 Jan.. 15 Febr., 8 Mans, 26

April, 5 Juli. Preuss. d-.o d. 8 Jan., 5, 8, 22 Febr., 17 Maj.

Österr. d:o d. 11, 18 Jan, 8 Febr., 22 Sept., allt 1765.
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och förbereda den statshvälfning, drottningen efter-

sträfvade, och i hofkretsarna på Ulriksdal roade

man sig med att klandra och iörlöjliga de i Stock-

holm varande riksdagsmännen och deras uppförande,

lludbfck varnade och sade drottningen ö[)pet, men
med hölliga ord, att allmänheten trodde henne hafva

genom Sinclair omigen pantsatt sina juveler fiir att

få medel till ett nytt statshvälfnings-lörsök, och att

sinnena voro häröfver mycket uppbragta. Afven ko-

nungen i Preussen ogillade och afstyrkte systerns

nya plan och bad henne bibehålla kejsarinnan Kata-

rinas välvilja, hvilken fortfarande önskade hjelpa sven-

ska hofvet frän alla sedan 1720 tillkomna magiin-

skränkningar. Men troligtvis af missnöje dcröfver, att

hvarkcn Mössor eller berörde utrikes hof ville åter-

upplyfta konunga-magten tillräckligen högt, vände sig

Lovisa Ulrika från båda och frän deras erbjudna bi-

träde och vidhöll sin plan om upprättande af ett

uteslutande holparti. liet var under våren och för-

sommaren 1765 som hennes planer och beräkningar

gingo i sådan rigtning ^).

Det varade dock ej länge. Snart måste äfven

hon tydligen inse, hvad n)an äfven förutsagt, nätnli-

gen svårigheten af att bilda ett tredje, elt uteslutande

hofparti, emedan hennes anhängare voro allt för få

och deras ledare alltför vanmägtiiia. Den driftigaste

bland dem, Sinclair, hade ock vid samma tid blifvit

i allmänna omdömet så nedsatt, att han ej kunde
verka med behöfligt eftertryck. Osterrnarm lät näm-
ligen förstå, att han lemnat Sinclair p(Muiingar för att

dermed värfva anhängare ät Ryssland; men att se-

dan drottningen öfvergifvit Mössortja, hade Sinclair

användt medlen till värfvaride af anhängare ät Frank-
rike. Man hade också upptäckt hans och Ehren-

') Danska min. bref d. 30 Apr. Prciiss. (l:o il. 8
Jan., 22 Febr., 1 Mars, 3, 10, 17 Maj, 1! Juni, 30 Juli.

Sax, d:o d. 5 Mars. Östcrr. d:o d. 18 Jan. 8 Febr., alk 1705.
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stolpes ntidor förra riksdagen bedrifna tillvorkning och

användando af falska adliga riksdags-fniiiiiagfcr ^), och

han skulle af sistnämnde orsak blilvit iitdrifven från

riddarhiisct, så framt ej både Hattar och Mössor
sådant afvärjt, de förra för att söka vinna och de

sednare för att söka bibehålla hans gynnarinnas, drott-

ningens, ynnest och understöd; likväl tycks det, som
han måst lemna hiifvudsladen på någon tid, och tills

den första förbittringen hunnit lägga sig. Den full-

komliga omöjliglieten af att bilda något betyd

-

hgt tredje parti måste slutligen också af drott-

ningen erkännas; men emedan hon ingalunda ville

öfvergifva sina magtutvidgnings-pianer tvangs hon att

se sig om efter nya medhjelpare. Då nu för ögon-

blicket inga andra voro att tillgå, måste hon, ehuru

ogerna, vända sig omigen till Hattarna. Man hade

ock anledning tro, att dessa skulle icke ogerna mot-

taga den utsträckta handen; ty deras ledare inom
rådet och anhängare inom borgareståndet hade just

vid samma tid blifvit häftigt angripna af de allrå-

dande Mössorna och behöfde för sin räddning allt

möjligt understöd. Förbundet mellan dem och Lo-

visa Ulrika blef således snart nog afslutadt. Det var

dock ömsesidigt behof, som framtvang, icke inbördes

vänskap, som alstrade förbindelsen, och man påstod,

att Lovisa Ulrikas anslutning till Hattarna kom icke

af tillgifvenhet för deras personer eller åsigter, utan

af begär att genom dem krossa de nu än mer ha-

tade Mössorna. Som en annan bevekelsegrund ville

ryktet veta, att hon för att kunna betala sina många
och besvärliga fordringsegare låtit sig af Frankrike

till detta parti-ombyte mutas genom en ganska dryg

penningesumma ^j. Slutligen och, som det säges, på

') 40. 83.

2) Sax. min. br. d. 19 Apr., 14 Juni, samt Fleming till

Fitzkau d. 3 Äpr. 1765. Enligt rykte från Köpenhamn berättade

saxiska sändebudet Fitzkau, att Frankrike mutat Lovisa Ulrika

med 1,500,000 livrés. Filzkau sjelf höll dock tämligen osan-
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Sinclairs råd, gick hon helt och hållet öfver till

Hattarna och sökte försvara deras nu angripna

rådsherrar; detta ehuru hon ett hällt år förut pjort

allt för att genomdrifva deras afsättning. Omkastnin-

gen väckte en storm af klander och vrede, icke blott

hos Mössorna utan hos de utrikes hof, hvilka just

pä hennes begäran, ehuru också till följe af egen

fördel, arbrtat på samma rådsherrars störtande. En-
gelska sändebudet (iooderich kom till den nu mer
och mer framträdande Nils Filip Gyldenstolpe och

utfor mot drottningen med ord, så sJcarpa och häf-
tiga, att de liknade en IcrigsförJclaring. Hon har,

sade engelsmannen, först genom mig försäJcrat en-

gelsTca hofvet om sitt beslut att afsätta de franskt
sinnade rådsherrarna och att krossa det franska
partiet; men nu uppträder hon till just samma
rådsherrars skydd; ett beteende, som jag omöjligen

kan inför mitt hof rättfärdiga ; och han bad slutli-

gen (iyldf ristolpe framföra dessa och andra hans ord

till drottningen sjelf. Kejsarinnan Katarina lät äfven-

ledes Ostermann tillkännagifva sitt likartade missnöje,

och konungen i Preussen uttalade med broderlig upp-

rigtighet sitt ogillande. Jag begär, skref han, icke

någon redovisning för edra beslut och handlingar.

nolikt, att Frankrike oÖrat sä stor summa ät eii furstinna, pä

h vilken man ej kunde lita. Danska min. bref d. 2 Juli 1705

beriiUa, att Lovisa Ulrikas skulder vid den tiden ansägos stiga

till 1,800,000 d. k. m. Preuss. min. bref d. 6 Sept. 1705

säga, att Adolf Fredriks skuld steg till 950,000, men Lovisa Ul-

rikas till 3,000,000 allt d. k. m. Preuss. min. bref^d. 25

Juni 1705 beriitta, huru xldolf Fredrik och Lovisa Ulrika pästodo,

att de ej mottagit några fransyska penningar; men att Ostermann

påstod motsatsen; ehuru han ej ville röja den person, genom hvil-

ken han erhällit underriittelsen. Enligt Preuss. min. bref d.

12A[ir. 17(15 har konung Fredrik den andre sagt, att det var fran-

syska penningar, som Sinclair utdelade. Af nägra blef uppgiften

om de stora ät konungaparut gifna mulorna betviflad af del skiil,

att drottningen befanns iifven sedermera hafva dryga skulder,

hvilka, tyckte inan, borde redan blifvit betalade, ifall hon verk-

ligen fatt einoltaga besngde höga summor.
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Håll gcrna med Hattar eller Ilössor, hur ni vill!

det är mig alldeles liltgilltigt. Men livad jag heder

om, är, att ni icJce retar de utrikes magierna. Jag
har hedt England och Ryssland hjelpa eder att

störta det fransha partiet, och deras sändebud
hafva från sina hof fått befallning att härutinnan
främja edra önsJcningar. Men just när de som
bäst arbeta i sådan rigtning, stöter ni dem ifrån
eder och går sjelf öfvir till franska partiet. Bys-
sha kejsarinnan är dock en x^erson, som icke låter

sålunda gäcka sig, och hon är så uppbragt, att

jag postdagligen måste skrifva till Petersburg för
att lugna henne och den der rådande harmen. Och
tror ni icke, att äfven engelska hofvet skall högeli-

gen förtörnas? eller inbillar ni eder hädanefter i

händelse af behof kunna räkna p)å något understöd
derifrån eller från Byssland? — Jag ville be eder

med mera försigtighet behandla dessa två magter
och äfven Frankrike. Men som jag filmer, att

mina förtroliga bref kosta på ^) eder, skall detta

blifva mitt sista i den vägen. — Kort dcrelter

skref han dock ytterligare i samma ämne löljande

rader. Jag hade fast beshitat ej mer skrifva till

eder om de svenska angelägenheterna; men de un-
derrättelser, jag fått mottaga, tvinga mig att åter

gripa till pennan. Kejsarinnan i Byssland har
varit mycket välsinnad mot eder, ochföljderna deraf
skulle snart hafva visat sig; men af hosgående af-

skrifna bref ser ni, hvilken förändring inträffat,

och hvilka olyckor hota. Jag har äfven sett af-

skrift af ett bref, som franska sändebudet skickat

från Stockholm till sitt hof, och i hvilket han visser-

ligen inberättar, att ni öfcergått till franska par-
tiet, men tillika råder sin regering att ingalunda
lita på edra löften. Jag talar till eder sannin-

gens och upprigtighetens ord. Vid allt, som är

') Font de la peine.



39

eder lärt på jorden, her jag eder ej mer framkalla
stormar, som jag icke mägtar stilla. Faran är så

stor, att jag tvingas säga eder dessa sanningar.

Tagas de illa, skall jag likväl ega den tillfreds-

ställelsen att hufva redligt fullgjort en broders

pligter. Lovisa Ulrika svarade och lörsvarade sitt

iipplörande och fortgick oaktadt alla varningar på
den nu beträdda banan, nämligen att söka upprätt-

hålla de fransyskt sinnade riksråden. Men detta var

förgäfves, ty de blefvo kort derefter af ständerna

entledigade, såsom vi snart skola berätta; och det

hopp, hon fästat vid dem och deras vänner blef be-

draget ^).

Men icke öfvergilvet. Med en slags förtviflans

beslutsamhet höll sig drottningen fast vid de lör till-

fället alldeles krossade Hattarna, och likaså vid den

af en mängd personer tadlade Sinclair. Sistnämnde
företeelse ville några förklara som följd af en oloflig

kärleks-förbindelse dem emellan, men detta rykte är

i hög grad osannolikt och troligtvis en af motpartiet

utspridd dikt. Mycket sannolikare är, livad ock an-

dra sade. nämligen, att Sinclair blilvit henne oum-
bärlig derigcnom, att han mer än någon annan smick-

rade och understödde förhoppningarna om oinskränkt

konungamagt, och gillade hennes beslut att tillbaka-

visa de nyssnämnde af Kyssland och Preussen gjorda

och medlande anbuden -). Till följe af hans råd och

eget lynne fortgick hon beslulsanit på den sist valda

banan. För att till luiderstöd dervid återvinna Hat-

tarnas gamla bundsförvandter, borgareståndet, sökte

man, berättas det, muta lalemannen Sebaldt med en

summa af G(),0G6 d. s. m. samt med anbud af en

liögrc efter Kierman ledig borgmästare-syssla i Stock-
holm ; men han vägrade ^). Man sökte då inom

') Danska min. brcf d. 21 Maj och licla Jnli. Pieuss.
(]:o d. 14 Jiuii, 2C Juli. Sax. d:o d. 2 Juli, allt 170.').

^) Sax. min. bref d. 16 Juli 17fi.i.

') Preuss. min. bref d. 24 Jan. 17CG.
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ståndot bilda ett annat parti och gnnom detsamma
få Sebaldt afsatt och en Malmsten antagen tili tale-

man, men äfven detta misslyckades. Man sökte äf-

ven så länge möjligt hindra Mössan Joak. v. Dubens
intagande i rådskammaren.

Sinclair sökte fortfarande att med understöd af

hofvel och af Frankrikes sändebud stifta bland stän-

derna oenighet och villervalla och bland undersåtarne

missnöje med det fria statsskicket ') ; allt i afsigt

att dymedelst arbeta för drottningens suveränitets-

planer. Hemliga öfverläggningar härom höllos ock

mellan franska sändebudet och den nu tjugoårige

prins Gustaf 2), och det tyckes, som äfven Karl

Scheffer varit intagen i förtroendet^). Våren 176f>

började ock utsigterna för hof- och Hattpartierna

att något ljusna. De stränga indragningar af syss-

lor, löner och pensjoner m. m. och de stränga

efterräkningar med banken samt vexel- och manu-
fakturkontoren m. fl., som Mössorna vid denna tid

anställt, och det närgångna sätt, hvarpå adeln an-

greps af ofrälsestånden, förorsakade mycket miss-

nöje. På riddarhuset fick också Hattpartiet för

någon tid en tillfällig öfvervigt, och man hÖrde

uttalas den förhoppning, att adeln skulle afsätta

Rudbeck och i stället taga Fersen till landtmar-

skalk *). Äfven bland Stockholms borgerskap sågos

förebud till någon tänkesättets omkastning; ty på

') Preuss. miu. bref d. 25 Okt. 1765. Danska d:o d. 10

Dec. 1765, 25 Febr. 11 Mars, 15 Apr. 1766. EU rykte var,

att kejsariunan Katarina bedl Lovisa Ulrika aflägsna den farlige

och allmänt hatade Sinclair (Prenss. min bref den 1 Okt. 1765),

och att hon ett par gånger erbjudit stora summor (Österr. min.

bref d. 7 Juli 1766) vare sig i denna afsigt, eller för att öfver-

tala den sednare ga iu på Rysslands och Preussens ofvan berät-

tade förslag; men (örgäfves.

-) Preuss. min. bref d. 18 Juli 1766.

5) Danska min. bref d. 15 Apr. 1766.

*) Danska min. bref d. 16 Maj 1766.
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förslag till en borgmästareplats uppsatte det 3 per-

soner, som alla hörde till Hattpartiet ^).

Men dessa utsigter förmörkades och försvunno

helt och hållet till följe af nedanstående just nu
inträffade händelse.

På gården Bytorp i Vedens härad i Wester-
götland bodde en för detta ryttare, numera rust-

hållare, vid namn Sven Hofman. Hans utseende var

vidrigt och han sjelf derjemnte misstänkt som tjuf-

gods-gömmare och känd som processmakare. En-
ligt andra berättelser var han nykter och angelä-

gen om att hvarje morgon och afton förrätta sin

andakt med böner och afsjungna psalmverser. Vid

hemortens ting hade han stundom uppträdt som
sakförare-), men dcriinder blifvit boslagen med sä

origtiga uppgifter, att hofrätten dömt honom till

böter och till förlust af rättigheten att föra andras

talan. Det oaktadt hade allmogen i besagde härad

valt honom till ombud under nu pågående riksdag.

Men när han vid dennas början infann sig i stån-

det, blef han tillbakavisad-'); ty, sade man, den, som
blifvit förbjuden att vid häradsting föra enskilda

personers talan, bör än mindre få vid en riksdag

göra det för ett helt folk. Öfver detta beslut an-

förde Jiofman besvär hos regeringen. Flertalet af

rådets medlemmar utgjordes då ännu af Hattar,

hvilka förklarade anmärkningarna mot Hofman icke

vara lagliga hinder för hans riksdagsmannaska|). Med
stöd deraf begärde han omigen inträde bland riks-

dagsbönderna, men blef ej heller denna gång mot-

') Danska niiii. bref d. 21 Mars 17()(».

') Ein ilderlichen Kerl, suger Österrik, min. br. d. 20.

Maj 1700. Erikäbergs ark. G. Hjerta till K. G. Tcssin d.

19 Ang. 17 (IG.

3J Bondest. prot. d. 28 .lan. 1765.
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tagen, utan ståndet uppmanade i stället Wodens
allmoge att uppsända en annan riksdagsman. Några
valde då talemannen Josef Hansson, men flertalet

röstade omigen på Holinan ^). Orsaken var dels

oförständ och okunnighet, dels Holmans tillställnin-

gar, dels hoppet att genom honom som riksdagsman

få upprättelse mot några ämhetsniän, hvilka miss-

handlat der boende allmoge-). Till följe af detta

nya val infann sig Hofman omigen i bondeståndet,

men blef också omigen och nu för tredje gången
derifrån utvisad-*). Man visste dessutom, att han
under dessa besök i hufvudstaden plägat Tim-

gänge med flere Hattpartiets anhängare, Gyllensvärd,

presten Rutström, bönderne Olof Håkansson, Lars
Torbjörnsson m. fl., och man ville veta, att han
flera gånger sammanträflat med Sinclair ocli stun-

dom innehaft betydliga penningesummor'*). Vid af-

resan derifrån medförde han ock några till uppror
manande bref, och började efter hemkomsten hålla

möten med allmogen, tala illa om riksdags-bönderna

och om Josef Hansson, och att uppbära samman-
skott, man visste ej rätt, till hvad ändamål. Af
sådan anledning blef han lagförd och häktad; men
lyckades snart komma undan. Derefter började han
smyga omkring i grannskapet och mana allmogen

till uppror, påstående, att konungen borde få större

magt; att han uppdragit Hofman anställa derhän

syftande rörelser'); att allmogen derföre borde väpna

sig och tåga till Stockholm; att kronprinsen Gustaf,

åtföljd af fyra regementen, skulle redan vid Hofva

1) Boudest. prot. d. Ii Mars 1765.

2) Denna Hotmans äfven i tryck framlaggcla uppgift erhöll af

dåvarande riksdagsprosten, sedermera biskopen i Skara, Forssenius,

en i allvaujifia och varnande ord gifven bekräftelse. Prestest,

prot. d. G bkt. 176f).

3) Bondest. prot. d. 3 Maj 1765.

*) Danska min. br. d. 20 Maj 1766.

5) Danska min. br. d. 23 Maj 1766.
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möta och understödja dem; att de, komna till huf-

vudstaden, skulle få än mera medhåll; och att Rud-

beck och Josef Hansson m. fl. borde hängas m. m.*).

En officer sades ock hafva flere gånger rest genom
trakten och fört samma språk. Några prester och

anseddare personer afrådde väl allmogen; men ge-

nom listiga förespeglingar och med understöd af åt-

skilliga djerfva iast obetydliga personer lyckades

Hofman iocka till sig en flock af 5- till 600 kar-

lar, med hvilka han den 12 Maj afgick från en gård

i Borgstena socken och tog vägen norrut. Under

tåget utskref han i flere herre-, prest- och bond-

gårdar mat åt sig och sitt manskap-) och uppma-
nade der boende allmoge att deltaga i rörelsen.

Men i de socknar, dit tåget sedermera anlände, ville

bönderna ej följa med utan gömde sig undan. I

det närbelägna Borås lagade sig ock borgerskapet

till kraftigt motstånd, och en underofficer samlade

några soldater, med hvilka han började skjuta på
Hofmans folk. Tillika fick man veta, att närmaste

soldat-kompanier sammandrogos för att tåga fram och

qväfva rörelsen. Vid dessa underrättelser blef upp-
rorssvärmen tveksam, orolig och skrämd. Mänga
öfvergäfvo Hofman och de återstående-^), för att för-

sona sitt eget brott, tillfångatogo och utlemnade ho-

nom åt kronobetjeningen, hvarpå han blef satt i

fängsligt förvar. Vid häktandet innehade han blott

en pistol och litet penningar, det var hela hans då

varande utrustning. Upprorståget började den 12

Maj, men redan på ijerde dagen derefter eller d.

10 blef svärmen upplöst, anföraren fängslad och allt

stilla igen.

') lie ml. Utsk. prot. d. 17 Maj. Österrik, min. br. d.

26 Mnj 17()().

2) ÖslL-rrik. min. br. d. 20 Miij 17(if).

^) ]'^iiliy;t .Ttidra upptiifler blef liau af en korpornl och en

soldat tillf[liigntagen, jiisl dil hau hull pä att rymma.
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Första underrättelsen om utbrottet förorsakade

mycken oro i hufvudstaden och i synnerhet inom
Mösspartiet, och sä mycket mer, som man miss-
tänkte, att hofvet hade sin hand med i spelet, och
att anläggningen torde vara af större vigt och om-
fång. Vakterna i Stockholm fördubblades och der
varande iandshöfdingar och öfverstar ålades att från

riksdagen skynda till sina hemorter för att vidtaga

nödiga niotanstalter, hvarjemnte ständerna beslöto att

i händelse af vådligare angrepp mot statsskicket be-

gära Rysslands och Danmarks hjelp. Men någon så-

dan behöfdes ej; ty efter ett par dagar kom un-
derrättelse om Hofmans fängslande och upprors-
svärmens förskingring. Nu skickades några lagfarna

personer till Borås för att derstädes bilda ett slags

urtima hofrätt till målets ransakning och afdömande.
Med denna ätgerd tycktes saken vara i det närma-
ste afslutad, men ur densamma uppväxte nedan-
stående långt vigtigare och vådligare tvist.

Som berättadt är, hade redan från början flere

personer misstänkt hofvet hafva i hemlighet under-
blåst upproret, häldst något hvar tyckte, att en så

obetydlig person som Hofman skulle svårligen hafva

vågat eller mägtat på egen hand tillställa en sådan

rörelse. Som sagdt är, trodde man sig ock veta,

att han i Stockholm haft umgänge med Sinclair, och
man visste, att denne sednare var i dylika mål
drottningens högstbetrodde man och handtlangare.

Kort före upprorets utbrott hade ock prins Gustaf

ämnat i sällskap med samme Sinclair anträda en

resa till Uppsala och för sådant ändamål uttagit be-

tydliga summor åt sig och åt Sinclair, men vid un-
derrättelsen om upprorets misslyckande, hade han
inställt resan och återlemnat penningarna. Keseför-

slagets samtidighet med upproret kunde vara en

tilllallighet, men också en följd af hemligt samman-
hang dem emellan, och denna sednare tolkning blef
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af många antagen*). An betänkligare var förhållan-

det med Hofmans egna bekännelser. I början förne-

kade han hvarje förbindelse med högre stående per-

soner och påstod, att hans handlingsätt varit föranledt,

nästan framtvunget genom besynnerliga drömmar, af

hvilka han länge varit förföljd och till sådana före-

tag manad-), hvartill sedermera kommit återljuden

af det myckna missnöjet i landet, samt harmen öf-

ver sitt. eget uteslutande från bondeståndet m. m.
Regeringen beslöt då genom pinliga förhör, det skedde
i Rosenkammaren och två gånger, frampressa full-

ständigare bekännelser, kanskt; i hopp att derigenom
komma åt Sinclair^). Efter att någon tid hafva

under tystnad uthärdat plågorna, bekände då Hof-
man, att presten Rutström hållit med honom
upproriska tal, och att en kapten Rolir fört honom
till Sinclair, och att Hofman samtalat både med ko-

nungen och kronprinsen, men, påstod han, endast

om sitt utestängande från bondeståndet*). Men

') Preuss. min. br. d. 5 Sept. 1766. Eriksbergs ark.

G. A. Hjärne till K. G. Tessin d. l!2 Maj 1766, sä<<er att sum-
man för kronprinsen var 60,000 och för .Sinclair ?,000 allt d. s.

men att Hemliga Utskottet afstyrkte resan, ty, heter det, allmo-

gens hästar voro medtagna och Uppsala hade lidit af en nyss un-

dergången brand.

2) Österrik, min. br. d. 17 Sept. 1766.

3) S. st. d. f> Sept. Danska min. br. d. 16 Sept. 1766.
*) Preuss. min. br. d. 5 Sept. 17C6 berättar, hur Hofman

bekant, att Sinclair förde Hofman till konungen, och att denne i

ett nedlåtande och förtroligt samtal beklagat Hofmans uteslutande

ur bondeståndet och berättat, huru den nu tillämnade upprors-
rörelsen skulle utbrista pS en gång i Westergötland, i JJalarna och
i tvä till hufvudstaden angränsande landskap; att en löjtnant upp-
manat Hofman att, när allt var i Westergötiaiul tillräckligen för-

bcredt, komma till Stockholm, der han dä skulle fä nödiga
penningar till deltagande i det allmänna utbrottet; men att

Hofman af ifver och hämndlystnad börjat rörelsen för tidigt,

hvarigenom det hela misslyckats. Dessa anklagelser mot hof-

vet, tillade Preussaren, log Hofman sedeiniera tillbaka, men för-

nyade dem omigen, men domstolen iakttog deröfver dcu djupaste
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emedan Lovisa Ulrika sökte försvara den anklagade
Rutström^) och i öirigt gjort sig känd för dylika

stämpliiigar, och emedan dessutom hennes anhän-
gares, Ad. Horns, kusk, en dock haldörryckt per-

son, sökte öfvertala bönder till ett u[)plopp för

Hofmans befriande'-); af alla dessa skäl drogo
många den slutsats, att Ilofmans uppror stod i för-

bindelse med hof- och Hattpartiets plan att störta

Mössorna, kanske ock det fria statsskicket. Dessa
företeelser, dessa misstankar uppskrämde och upp-
retade allmänheten och i synnerhet Mössorna, hvilka

äfven beslöto att numera icke åtnöjas med den i

Borås upprättade urtima hofrätten, utan till målets

slutliga åtgörande förordna en riksens ständers kom-
missjon, genom hvilken man kunde få tillfälle att

framdraga alla i saken invecklade personer och att

hämnas de förföljelser. Hattarna åren 1747 och 1748
hade genom en dylik kommissjon mot Mössorna
tillställt-^). Tanken tog fart, och ofrälsestånden be-

slöto genast, att en sådan domstol skulle upprättas.

Öfver denna åtgerd blef dock riddarhuset högeligen

förgrymmadt, derföre att sådana kommissjoner blif-

vit af förra riksdagens ständer ogillade; kanske också

derföre, att ofrälseståndens flertal hade omigen i

förväg fattat beslut i saken, så att riddarhuset kunde
numera göra hvarken till eller från. Den under
förra riksdagen uppkomna oenigheten mellan frälse

och ofrälse växte genom denna omständighet till

vådlig höjd. Frankrike å ena, och Ryssland och

England å andra sidan utdelade stora penningesum-
mor, och deraf ökades de ömsesidiga känslorna af

både förakt och förbittring; likaså genom Lovisa

tystnad. Protokollet innehåller ej heller någonting om sådana

hans bekännelser.

') Preuss. min. br. d. 13 Juni.

2) Eriksbergs arkiv. G. A. Hjärne till K. G. Tgssin d. 25

Aug. 1766.

3) 37: 117—191.
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Ulrika, hvilken motarbetade kommissjonen, kanske

af fruktan för sina handtiangares öde, troligen ock

i beräkning att genom underblåsandet af denna tvist

öka ständernas inbördes oenighet och nedsätta de-

ras anseende ^). Hon bad följaktligen Hattpartiets

ledare göra allt för att genom riddarhuset öfver-

ändakasta ofrälseståndens beslut. Fersen, Herman-
son och Karl Schefler sökte ock öfvertala dem att

godvilligt afstå från besagde kommissjon; men för-

gäfves; och Mösspartiet lät tvärtom från landet in-

hemta sjuttio sig tillgifna adelsmän för att också

på riddarhuset få bestämd öfvervigt -). När un-
der dessa strider hofpartiets anhängare .losias

Karl Cederhielm utfor mot Kudbeck i förolämpande

ord, blef han af adelns nuvarande flertal och enligt

bondeståndets iinskan från riddarhuset bortvisad;

ehuru drottningen sökte genom sina vänner taga

honom i försvar 3). Hon blef genom allt detta

mycket uppbragt, och undvek på hofvets mottag-
ningsdagar att tala med någon af Mösspartiets an-

hängare, men visade deremot mycken artighet mot
Hattarna och mot franska sändebudet*). Spännin-
gen blef mer och mer hotande. Man uppslog en

kungörelse, ett förbud mot sammanträdet af det

expeditionsutskott, som skulle utlärda ofrälsestån-

dens gemensamma beslut om nämnde kommis-
sjon, men då läto dessa öfver densamma uppsätta

en annan kungörelse med befallning för samma ut-

skott att just i sådan afsigt samlas ^). Utskottet

gjorde så, och det gemensamma beslutet blef af

ofrälsestånden, oaktadt de adliga medlemmarnas
motsägelse, utfärdadt. På gatorna hittade man ock

') Danska min. br. d. 27 Maj, 6 Juni 17()f).

') Danska min. br. d. 27 Maj, 3 Jniii 1700.

^) Danska min. br. d. 13 Juni 1700.

') S. st.

') Sparrcliolnis arkiv. J. M. til! J. W. Sprcngporten d.

20 Maj. Danska min. br. d. O Juni 1700.
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smädeskrilter i hvilka adeln och Hattpartiet pä det

skymfligaste sätt angrcpos, och Fersen förklarades

för en rikstjnf ^) och en komminister Chydenius,

som frän trycket utgifvit en skrift mot Mössornas

nu vidtagna hushällätgerder. utvisades från preste-

ståndet -). Flere Hattar ville, att den af ofrälse-

männen öfverröstade adeln skulle resa hem och
derigenom afbryta riksdagen, och på landsvägarna

kring Borås hittades utkastade bref, som manade
till uppror och till Hofmans våldsamma befriande *).

Mänga befarade ett inbördes krig*), och ville veta

att rysska hofvet torde i sådan händelse låta några

vid finska gränsen samlade troppar blanda sig i

saken, genom att, som det skulle heta, understödja

Mössorna och den fria statsförfattningen. Men till

dylika ytterligheter ville eller vågade Hattpartiets

ledare icke gå; åtminstone icke Fersen, hvilken var

angelägen om den fria författningens upprätthål-

lande och derjemnte nu liksom alltid sökte und-

vika hvarje våldsammare åtgerd. Vid åsynen af de

olyckor, som hotade fäderneslandet, och till följe af

Adam Horns allvarliga föreställningar •^) beslöt han

fördenskull gifva efter, och när Lovisa Ulrika upp-
manade honom till orubbligt motstånd, svarade han,

att, emedan ofrälsestånden icke kunde förmås att

godvilligt återtaga sitt beslut om kommissjonen, och

emedan detta beslut, såsom fattadt af ständernas

flertal, var lagligt, måste man foga sig deri, och

han lyckades, dock med någon möda, att till sam-
ma åsigt öfvertala också Hermanson. A andra

') Sparreholms arkiv. J. M. till J. W. Sprengporten d.

26 Maj 1766.

2) Kriksbergs arkiv. L. Hierta till K. G. Tessiu d. 8

Febr. 1766.

') Eriksbergs arkiv. G. A. Hjerne till Tessiu d. II

Juli 1766.

*) Danska min. br. d. 27 Maj 1766.

^) Sparreholms arkiv. J. M. till J. W. Sprengporten

d. 10 Juni 1766.
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sidan sökte likaledes Mösspartiets ledare Rudbeck
och Fredrik Ulrik v. Essen m. fl. att förekomma
hvarje vådligare brytning, och den sednare föreslog

en för Hattarna något betryggande jemnkning, hvil-

ken slutligen af båda sidorna antogs, hvarpå kom-
missjonen. ehuru i mindre omfång, blef af alla

fyra stånden beviljad. Lovisa Ulrika var utom sig

af harm, men kunde ingenting uträtta ^). Målet

blef af extra hofrätten i Borås ransakadt, och de

brottslige derefter af bemälte kommissjon dömde;
Hofman och tvä hans brottsligaste medhjelpare till

stupstock och stegel, och trettionio andra till fän-

gelse eller spö, hvilket utslag ständerna med några

lindringar bekräftade. Hofman hade, enligt anförda

rykte, tagit sina angifvelser mot konungen och

Sinclair fram och tillbaka; det säges dock, att han

kort före domens verkställande velat förnya dem,
men att afrättningen påskyndades och gjorde slut

på alla vidare undersökningar '-). Det såg ut, som
man" nu, liksom 1756'^), ville förekomma alla vidare

upptakter. Dagarna, efter Hofnians död utfärdades

en allmän kungörelse, i hvilken Adolf Fredrik un-
derrättade svenska folket om nämnde uppror och om
sin egen rättmätiga vrede öfver dylilca vederstygg-

liga försöJc och om sitt nådiga välbehag för dew,

som detsamma motvcrlcat och dämpat'*].

Vi hafva sett, huru olyckligt också detta för-

sök till konungamagtens utvidgande aflopp. Dot

var det sista, som under nu pågående riksdag före-

hades; ty just vid samma tid. som Hofmans rätte-

gäng afslutades, blef mötet upplöst och ständerna

hemförlofvade.

') Danska min. bref r1. L'0 Maj, 6. 10 .Juni 17()('..

2) Preuss. min. bref d. 14 Okt. 1766.

3) 39. 2.58.

••) Riksark. Protokollerna i Ilofmans rättegäng.

Fryxdh Ber. XLI 4
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Under loppet af denna riksdag förekomrno
otk några andra tilldragelser, i sig sjelfva ganska
\igtiga och tillika ganska nära förknippade med ko-

nungahuset; — nämligen tvisten om ökade anslag

at hofvet; — samt prins Gustafs oenighet med sin

mor och förmälning med Sofia Magdalena. Dessa
uppträden stodo dock med en hop andra förhållan-

den i så nära förbindelse, att de rättast höra längre

Iram och i sammanhang med dessa sednare be-
skrifvas.

SJETTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

MÖSSPARTIETS ANFALLSPLAN MOT FLiTTAKNA.

Föregående kapitel har omtalat de vexlande

åsigter och förslag, som Lovisa Ulrika under nämnde
riksdag hyste och sökte genomföra. Vi gå nu till

beskrifningen af de åtgerder, medelst hvilka under

samma tid Mössorna angrepo och besegrade det

regerande Hattpartiet, och sedermera sjelfva inledde

styrelsen på helt nya banor. Detta parti, hvilket

vanligtvis bestod af den ojemnförligt största delen af

svenska folket, hade redan åtskilliga gånger förut

sökt störta Hattarna och återgå till den statskonst

af fred, sparsamhet och ordning, som utgjorde för-

fattningens grundtanke, och som under frihetstidens

första skede främjat landets och folkets välstånd.

Men alla dessa försök hade hittills aflupit fruktlösa.

Det första, det, som af harm öfver finska kriget

gjordes under riksdagen 1742, misslyckades till följe

af landtmarskalkens Ungern Sternbergs svaghet

och än mer genom Hattarnas sluga tillställningar

att utlemna Lewenhaupt och Buddenbrock till

syndabockar för det olyckliga kriget, och att me-
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delst väckande al" tronföljare-irågan splittra rnot-

ståndarne och rycka uppmärksamlioten frän den

tillämnade räfsten. Andra försöket gjordes vid

riksdagen 1746; men misslyckades till följe af några

Hattarnas nya tillställningar; nämligen dels ett af

dem ingånget nära förbund med det unga hofvet,

genom hvilket de försäkrade sig om dettas »mder-
stöd ^); dels en af dem tillställd och lyckad öfver-

raskning och rädsherre-utnämning, genom hvilken

de skadade sig öfvervigt inom rådet -); dels några

mot Hedman, Blackwell och Springer anstiftade rät-

tegångar, genom hvilka de kastade öfver hela Möss-
partiet den nedsättande misstanken om förrädiska

stämplingar med utländningarna och i synnerhet

med arlTienden Ryssland-'). Det //ecZ/e försöket gjor-j

des under riksdagen 1760 dock mindre genom det

egentliga Mösspartiet än genom llertalet af svenska
folket; ty det var dettas åsigter, som sökte göra

sig gällande genom det då uppträdande landtpartiet.

Men äfven detta försök nnsslyckades, ty nämnde
sammansättning hade olyckligtvis ställt sig under
Pechlin, hvilken uppoffrade dess fördel och åsigter

endast för att främja sina egna.

Nu år 1765 förnyades anfallet, och med bättre

utsigt till framgång. Svenska folket hade under de

sista tre åren blifvit än mer u[)pretadt genom stän-

digt växande skatter, skulder och näringstvång, och

än mer missnöjdt med Hattregeringen, hvilken först

inledt och sedermera qvarhåilit fäderneslandet på
en sådan olycksbana. Lovisa Ulrikas anseende hade

ock numera sjunkit så djupt, att hon ej kunde
gifva sistnämnde parti något kraftigt stöd, äfven om
lion verkligen unnat något sådant åt de män, som
under riksdagen 1756 tillintetgjorde hennes planer

) 37. 48, 109.

') 37. 93.

') 37. 117— Uf).
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och förödmjukade hennes stolthet. En för Mös-
sorna mycket gynnsam förändring hade ock me(1

Iiänsyn till borgareståndet inträffat. Frän 1730-

talet hade detta stånd vanhgtvis varit nära fästadt

vid adeln och Hattpartiet. Men under riksdagen

1760 hade det mer och mer öfvergått till prest-

och bonde-stånden, således ock till Mösspartiet '),

och man kunde med allt skäl förmoda, att det

skulle också denna gäng följa samma åsigter.

Nämnas bör ock, att Hattpartiets nuvarande le-

dare Ehrensvärd, Ekeblad, Fersen, Lantingshausen

och Karl Schefler voro personer, hvilka visserli-

gen försvarade sina ärfda politiska åsigter, men
icke tilläto sig att för dessas upprätthållande be-

gagna så klandervärda medel, som partiets gamla

ledare, en Karl och Fredrik Gyllenborg, m. fl. stun-

dom tillgripit.

Mössornas förnämsta sakförare under nu på-

gående strid voro inom adeln Rudbeck, Fredrik

Ulrik v. Essen, Esbjörn Krister Reuterholm, Karl

Ridderstolpe och Nordencrantz, den siste dock mer
med pennan än tungan; inom presteståndet biskop

Serenius och prosten Kasper Wikman; inom bor-

gareståndet talemannen Sebaldt och borgmästarne

Ekman från Åmål och Bergman från Wenersborg,
och inom bondeståndet talemannen Josef Hansson.

Partiets riksdagspian var, som förbemält är.

att icke genast angripa Hattarnas nu styrande riks-

råd, utan att först framlägga en utförlig beskrifning

om det olyckliga tillstånd, hvari statsverket blifvit

försatt: och att. sedan denna åtgerd uppjagat all-

mänhetens missnöje och farhågor, skulle man fort-

sättaangreppet medelst att afslöja de misstag, fel. för-

snillningar och bedrägerier, genom hvilka åtskilliga

styrelse- och förvaltnings-verk ådragit fäderneslandet

nämnde olyckor och förluster; och att först sedan

') 40. 169.
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man genom dessa åtgerder Irambragt åsyftad sinnes-

stämning, först då skulle man angripa det rådande

regerings-parti, under hvilket sådana fel och sådana

bedrägerier egt rum. Enligt denna plan blef nu

riksdagens första åtgerd den att framlägga en tafla

öfver statsverkets tillstånd, så som nedanstånde

kapitel visar.

SJUNDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 17«5— 1766.

STATS-TABLÅEN.

Enligt regeringsformens och riksdagsordningens

föreskrift hade älven under föregående riksdagar

ständerna granskat det sätt, hvarpä regeringen vårdat

statens medel och besörjt dess försvar m. m. Gransk-
ningen hade dock vanligtvis skett genom utskott,

hvilkas medlemmar blilvit af det rådande rege-

rings-partiet. Hattarna, utvalda bland dess pålit-

ligaste anhängare. Regeringens uppförande skulle

således undersökas och bedömmas af regeringens

egna i utskottet insatta parti-vänner. Följden blef,

att de begångna felen och de deraf föranledda olyc-

korna förtegos, och att regeringens åtgerder be-

skrefvos som prisvärda, och bafikens samt stats-

och försvars-verkens tillstånd som ganska lyckliga,

och så haile det nu i lång tid för det mesta fort-

gått, riksdag efter riksdag. Hattarna hade tillika

genomdrilvit det beslut, att också Bank- samt Han-
dels- och Finans-utskotten blefvo i vissa fall ett slags

Hemliga Utskott. På detta sätt lyckades man att

t- o. m. undan sjelfva ständernas blickar bortgömma
de för Hattregeringen mindre fördelaktiga upptakter,

som under granskningen kunde göras. Att lör-
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liallandet likväl icke i verklighctiMi var så lördel-

aktigt och prisvärdt, som regeringen och dess parti-

vänner ville inbilla ständerna, detta började dock

mången ana till följe af hvad omöjligen kniidc

gömmas undan, d. v. s. skuldernas och skatternas till-

växt, i synnerhet som dessa omständigheter jemnte

många begångna fel och föröfvade bedrägerier hiefvo

af den oförfärade Nordencrant/ tydligen framlaggda.

Vid den riksdag, som 1765 sammanträdde, hade

ändtligen Mösspartiet fått så bestämd öfvervigt, atl

det kunde företrädesvis med sina anhängare besätta

alla riksdagsplatser och i synnerhet Hemliga Ut-

skottet, hvilket skulle anställa ofvan-omtalade gransk-

ning. Löwenhielm, numera bestämdt hörande till

Mösspartiet, hade ock författat en öfversigt af stats-

verkets tillstånd, hvilken i det vigtiga ämnet spridde

mycket ljus ^). Med ledning af denna uppsats och

af infordrade redovisningar från ämbetsverken ut-

arbetade nu Hemliga Utskottet en kort, klar och

redig öfversigt af statsverkets tillstånd, och det med
sådan (lit — man sammanträdde både för- och

eftermiddagar — , att uppsatsen, den s. k. Stats-

tablåen, blef redan den 7 Mars färdig och derpå

öfverlemnad åt ständerna. Dess hufvudsakliga inne-

håll var följande -).

Statsverkets tillstånd. Under åren 1761—1764
sammanlaggda, och ehuru man derunder uppburit

29 millioner d. s. främmande underhållspenningar,

hade dock uppkommit en statsbrist af 7 millioner

d. s., hvilken man fyllt genom upptagandet af nya

') Preuss. raiu. br. 15 Febr 1765.

-) Vid hela historien om den nu började reduktionen bör

anmärkas, att genom kursens stegring var sediarues värde 1765

mycket mindre än det varit 1735, stundom blott V deraf; en an-

märkning, som ådagalägger, att. följderna af Hattpartiets åtgerder

icke voro fullt så olvckliga, som de vid första ögonkastet synas.
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lån eller genom underlåten betalning af gamla redan

förfallna skulder *}. — För det löpande året 1765

beräknades statsbristen blilva 800,000 ; men med
tillägg af återstoden på förra årets statsbrist och af

1.100,000, som bort betalas till banken, steg den till

öfver 3A millioner, allt d. s. Kikets närvarande

skuld beräknades till 5ö eller 60 millioner-) d. s.;

hvad riket hade att årligen i kapital- tsller ränte-

betalning på sinaj skulder erlägga, steg till Öfver 2
millioner d. s.

Första klassen af orsaker till denna statsverkets

sorgliga belägenhe! var. enligt Hemliga Utskottets

uppgift, krigen ocl) mänga för dessas skull tagna

lån, näml. Karl den tolftes, på hvilka hade i ränte-

eller kapital-afbetalningar blifvit erlaggda betydliga

summor, men af hvilka dock återstodo 6 millioner;

— likaså Hattregeringens för finska kriget åren

1741— 1743, af hvilka ännu (|varstodo 7 millioner, —
och slutligen kostnaderna för pommerska kriget,

hvilka beräknades hafva i sin helhet, dock utom
den ammunition m. m., som vid dess början togs

från kronans förråder, uppgått till 62 millioner.

En andra klass orsaker till statsverkets fat-

tigdom uppgafs bestå af mer eller mindre öfver-

flödiga utgifter, med hvilka det blifvit betungadt,

i synnerhet af Hattpartiets regeringar och till följe

af deras åtgerder eller försummelser. Tablåen an-

märkte bland annat följande punkter: att utöfver

1696 års stat hade för Sverge och Finnland utgif-

terna blifvit årligen mer och mer ökade, så att de

') Enligt Sax. min. bref 5 Mars 17 (i 5 linde statsbristen

under flere år varit i medeltal 1,200,000 d. s.

^) En Hattpartiets stiöskrifl, kallad I)tn Svenske 1'lato till

den Svenske Diogenes tr. 1709, pastar, s. .5, dock utan bevis, att

den utgjorde blott inemot 48,300,000 d. s. m., iivilket ströskriflens

författare icke nnsSg vara nSgoD förfärande summa.
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mi stego till vid pass lli millioner rncr än 1696 ');

— extra ordinarie staten hade 1735 lordrat 423,000,

men fordrade år 1765 ej mindre än 1,200,000'-);

— minister-staten, som 1735 var icke fullt 37,000,

steg 1764 till öfver 70,000 3); — de sednare riks-

dagarna hade hvardera kostat 4- till 500,000; —
flere tillsatta riksens ständers kommissjoner hade

medtagit dryga summor; — löner eller arvoden,

som ständerna beviljat blott till nästa riksdag, men
hvilka man låtit älven sedermera fortfarande utbe-

talas, och till ett belopp af 231,000; — ordinarie

pensjons-staten för enkor och barn, som fordom var

blott 30,000, hade nu fått ett extra tillägg af 81,000

allt d. s. *); — en hop ämbetsmän hade skalTat sig

frihet från några deras sysslor tillhörande göromål, för

hvilkas bestridande staten fått sedermera utbetala

serskilda arvoden o. s. v.

Som en tredje Jdass orsaker till statens fattig-

dom uppgafs en betydlig förminskning i kronans

inkomster, förorsakad deraf, att många mantals-

skrifna personer fallit i krig eller tlyttat ur landet;

— att många arbetare, anställda vid fabriker eller

manufakturer, skaflat sig befrielse från flere pålagor;

— att till för lågt belopp förfalskade uppgifter blif-

vit gjorda af åtskilliga brukspatroner med hänsyn

till kronans tiondejern, och af många landtbrukare

0ch bönder med hänsyn till kronans tiondesäd; —
att man genom öfverdrifna berättelser om missväxt

skaflat sig obilliga eftergifter; — att pommerska

') Enligt dispositionerna i statskontoret stego statens ordi-

narie och extra ordinarie utgifter, 1698 till 4,563,583; men år

1764 till 20,506,079. och är 1765 till 18,218,701 allt d. s.

^) Enligt dispositionerna s. st. steg extra ord. staten år 1734

(den för 1735 saknas) till l,774,710^ år 1764 till 15,151,653

allt d. s. Vi anmärka, men kunna ej lorklai"a motsägelsen.

•*) De tvä sista summorna R:dr banko.

*) Enlist dispositionerna i statskontoret steg denna stat år

1734 till 18,616 och utom stat till 2,256; S:a 20,872; men äi

1764 till 116,216, och ar 1765 till 115,117, allt d. s.
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staten till lölje af den fattigdom, kriget efterlemnat,

ej burit sig, utan fordrat från Sverge årliga och
dryga tillskott; — att tullinkomsterna aftagit till följe

af eftergifter eller införselförbud; — att kungsgårdar
och kronolägenheter blifvit bortpantade eller bort-

arrenderade mot allt för låg afgift; — att kursens
stigande och sedelvärdets fall ökat kronans utgifter

ej blott i kontanta löner utan ock i flere andra fall;

ty t. ex. för utbekommandet af ;},200,0fl0 R:dr

poui. kurant i imderhålls-penningar hade, säges det,

staten måst betala en uppgäld af 695,000 d. s. m. m. m.
')

Sådan var den talla, Hemliga Utskottet fram-
lade; i hög grad förfärande för det folk, som skulle

fylla bristerna, och för de män, som skulle bära

ansvaret. Något hvar tänkte och sade ock, att

regeringsherrarne aldrig bort eller kunnat se genom
finger med så många och grofva missbruk och fel,

så framt ej de och deras företrädare varit sjelfva

deri medbrottsliga, eller velat genom efterlåtenhet

och tystnad köpa sig och sitt parti understöd vid

riksdagarna, såsom älven förhållandet var, enligt det

sedan 1738 och intill 1760 bestående förbundet

mellan ä ena sidan Hattpartiets och å den andra
borgarståndets mägtigaste ledare. Den nu ändtli-

gen för allmänheten frandaggda sorgliga sanningen
väckte en gränslös förbittring mot det regerings-

parti, som sä groft vanvårdat fäderneslandets välfärd

och så slugt och sä länge undandolt för folkel,

ja för sjelfva ständerna det sanna förhällandet. Man
irjorde gäng på gång jemnförelse mellan Mössornas

') Utskottats slatstublii biet' geuast och pä stiindenms befali-

i.iug i en serskild skrift frau trycket utgifveii och dessutom in-

förd i riksdagstiduitigt-n den 27 April 1765 och sedermera i

Modées verk sid. ä.Sö',*, j;!! hvilka stiillen den, som tgnar ämnet
en närmare granskning, kan linna summor ueh Cörhiillandcii i alla

sinn enskildheter fuilstiindigt uppgifna.
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och Hattarnas styrelse ocli badas olika följder;

t. c\. eller sliitadt krig 1721 iiiottogo Mössorna ett

land, i liög grad utarinadt och helastadt nned en

skuld al' li4, men elterleninade dock ]7'M) samma
land mycket lorkolradt och med en fiterstäende skuld

af blott 20 millioner d. s. m. I landets mycket för-

bättrade belägenhet mottogo Hattarna 1739 styrelsen,

men när de 1765 skulle afträda, steg skulden åter

till omkring 60 millioner. När Mösspartiet 1739

trängdes från styrelsen, stod kursen al |)ari eller

vid 36 mark; men 1765, när Hattarna nödgades

draga sig tillbaka, hade den uppgått till dubbla,

stundom nära tredubbla, beloppet. Statsutgifterna

stego under slutet af Mösspartiets styrelse till ,5^,

vid slutet af Hattpartiets till 20 millioner ^) allt d. s.

Några funnos väl, som mente, att denna mål-

ning var gjord med alltför mörka färger, och en

landshöfding Joak. Beckfriis påstod inför konungen

och ville formligen inför ständerna bevisa någonting

sådant; t. ex. att statens skuld i verkligheten ej

steg öfver 18 eller 20 millioner; men fann snart

för godt att återtaga dessa påståenden och att

t. o. m. bedja om ursäkt för sitt förhastande '^).

I öfrigt hafva vi icke funnit något formligt försök,

till vederläggning af de framlaggda och genom tryck

allmängjorda uppgifterna.

Följden af statstablåen blef, att ständerna an-

modade utskottet inkomma med förslag, huru staten

skulle lättas i sina utgifter samt befrias från
onyttig och onödig tunga och last; och dermed var

uppslaget gifvet till de icke obetydliga indragningar,

denna riksdag sedermera verkställde.

') Enligt dispositionerna i statskontoret stego statsutgifterna

ål- 1738 till 5,752,669, men år 1764 till 20,506,079.

*) Preuss. min. br. 3, 10 Maj 1765.
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ÅTTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765— 17 6h.

RÄFSTEN MED BANKEN OCH VEXELKONTORET.

I (let föregående ^) är beskrifvet, Iniru riks-

banken blei under åren 1739— 1750 vårdad eller

rättare sagdt nnissbrukad. Den liade stora summor
sedelmynt utgifna och stora summor penningelän

utlemnade, båda delarna utan tillräcklig säkerhet;

till följe hvaraf silfver-utvexlingen blifvit inställd,

sedelvärdet nedsatt och kursen till betänklig höjd

stegrad. Under åren 1751 till 1764 fortgick man,

ehuru med något återhåll, dock i det hela på un-

gefär samma bana. linder riksdagen 1760 och

till följe af landtpartiots s|)arsanihets-anda och Nor-

dencrantz och hans skrifter hade i allmänna tänke-

sättet uppstått en motrörelse. som fordrade mer
både hushållning och ollentlighet. Men för andra

sidan talade K. F. Höpken m. fl., och de lyckades

att under dåvarande häftiga riksdags-brytningar bort-

blanda och afböja hvarje närmare undersökning om
banken. Under slöjan af en, som det påstods, nöd-

vändig hemlighet, dolde man verkets egentliga till-

stånd oeh försäkrade ständerna rui som förut, att

allt befaiu» sig i godt skick.

Men tron [)å dessa försäkringar började af an-

förda skäl att försvagas, t. o. m. försvinna, i synner-

het inom Mösspartiet. När nu detta vid riksdagen

1765 erhöll aigörande öfvervigt, beslöt det låta

genast och noga undersöka, huru banken blifvit vår-

dad, och luirudant dess verkliga tillstånd var; —
och de riksdagsmän, som insattes i banko-utskottet

och följaktligen fingo detta up|)drag, ålades att icke,

') 38. 140— 15:5
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som Idrtit skett, lörhemliga sina upptakter, utan fram-

lägga dem lör ständerna och allmänheten. De ålades

ock att sträcka räfsten tillbaka ända till 1739; d. v.

s. till den tid, då Hattarna ölvertogo ledningen af

statens angelägenheter, och tillika att dervid icke låta

hindra sig af nåcra sedermera gilna decharger eller

frikännelsebref; ty, sade man, sådana egde ingen be-

visande kraft, emedan Hattpartiet hade vid riksda-

garna låtit genom sina vänner i utskotten utfärda

(lem till godkännande af hvad de sjelfva genom sina

vänner inom bankstyrelsen gjort. I synnerhet för-

kastade man sådana frikännelsebref, som biifvit ut-

lärdade, icke af ständernas plena, utan af utskotten,

hvilka ofta varit besatta och beherrskade nästan ute-

slutande af det rådande partiet.

Den första undersökning, som i enlighet härmed
anställdes, upptäckte ej några begångna fel, utan

tyckte alla kassor och räkenskaper vara i behörig

ordning. Orsaken till en sådan utgång ville man
fmna i den omständigheten, att Diiben, af hvilken

tnan vid denna räfst väntat de bästa upplysningarna,

varit af sjukdom hitjdrad från att deltaga i arbetet^).

Men undersökningen blef inom få dagar fortsatt,

och nu med helt annan fart och helt andra följder;

nämligen mänga och svåra anmärkningar mot bank-

styrelsen och mot förra riksdagars banko-fullmägtige.

Se här de förnämsta anklagelserna!

Först, att man fortfarande nedsatt räntan på
bankolån, hvilken åtgerd ökat dessas antal och stor-

lek, sä att år 1761 funnos i landet utestående så-

dana, stigande på landtegendomar till \'2, och på bruk
till 8, och pä hus och diverse varor till 9 millioner

d. s. m. -).

') Öäterr. miu bref ii. 1 Mars. Danska d:o d. 5
Mars 1765.

^) Enligt Skogman s. 45, Schwerin s. 462. En annan källa

säger, att 1765 hade banken utestående 25 millioner daler, (r)

i lastigheter
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Haltstyrelsen invände, att just genom nämnde
ränte-nedsättningar hade alla näringar fått visare

och ränte^biiiigare län än eljest kunnat hos en-

skilda penningemän eller ntländningar anskaffas, och

att det var till följe just af dessa fördelaktiga län, 'som

fabriker samt jord- och bergsbruk kunnat uppdrifvas

till sin nuvarande blomstring. Mössorna och Hem-
liga Utskottet svarade, att dessa fördelar hlilvil gifna

på bekostnad af det ölriga folket, hvilket måst lida

till följe af sedelmyntets just derigenom förorsakade

värdefall; likaså, att den ymniga penninge-tiilgängen

lockat till yppighet och slöseri och till ohetänkta egen-

domsköp och fabriksanläggningar; och tillika, att ban-

ken ej skafTat sig tillräcklig säkerhet, hvilket ådragit

honom och derigenom hela penningeverket stora för-

luster. En bland de vigtigaste ehuru icke formlig?

uttalade orsakerna till oviljan mot ifrågavarande banko-

lån bestod deri, att man ansåg dem gifna förnäm-

ligast af parfiberäkningar och åt partivänner, hvilka

till gengäld skulle vid riksdagarna understödja sina

gynnare, det rådande Hattparti(>t.

En annan härmed sammanhängande anmärkning-

var, att man alyttrat en stor dol af bankens så kal-

lade metalliska valuta. Man beräknade, att frän 173S
till 1764 hade från banken utgått klingande mynt
till en hopräknad summa af nära 10 millioner d. s.

m., och ingen visste eller fick lör banko-hemlighetens

skull veta, huru mycket fanns qvar till inlösen af de

många millioner sedlar, som funnos i landet ^). Till

anskaffande af medel lor den allmänna rörelsen och
för de många länen hade nämligen, som nyss berät-

tades, dylika sedlar blifvit utgifna till sä stort antal, att

deras belopp, som 1745 utgjorde blott ;?S, hade re-

dan 1762 stigit till .10 eller, sade andra, till 90

') Dniiska min. bicf d. 25 l''ebr. 176.') säger, att bsiikeii

silfverfoiul ar 1738 utgjorde 18/.00,0(I0 d. s. n>.

"
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millioner allt d. s. ni. 'j. Många, ja «)(• tlosta miss-

tiånkte eller trodde, att den på klingande mynt för-

svagade banken icke hade på K^ingl när medel nog

att inlösa en sådan massa förbindelser, och dessas

värde föll snart till hälften, stundom till nära en

tredjedel af det metallvärde, de skulle föreställa: allt-

sammans till stor förlust för ganska många personer,

hvarjemnte deraf föranleddes en mängd prejerier och

oordningar. Hvad som ökade harmen, var också här

den misstanken, den öfvertygelsen, att Hattpartiets

anhängare bland Stockholms och Göteborgs rikare

köpmän voro de, som dragit vinsten af så väl det

klingande myntets afyttring, som af de derefter föl-

jande kurs-stegringart)a. Några påstodo, att kronan

endast genom de sednare förlorat 9 millioner d. s. ni.(?)

En tredje anmärkning gällde Hattregeringens

medgifvande. att sjötullen, hvilken förut erlades i silf-

ver, skulle få till lika silTror erläggas i sedlar, hvilkas

värde dock i jemnlörelse med silfrets oupphörligen

sjönk, och det påstods nu, att kronan pu utbytet

gjort ganska stora förluster -). Också af denna åt-

gerd hade vinsten i första hand tillfallit köpmännen.
En fjerde anmärkning var, att styrelsen hade

med en banko-ämbetsman vid namn Gottsman samt
tvänne Stockholms köpmän Classon och Peterson

afslutat en sillverhandel på sådana villkor, att ban-

ken förlorade, påstod man, ungefär 117,000 d. s. m.,

hvilken summa styrelsen sedermera låtit på verkets

vinst- och förlnsträkning afskrilVa.

En femte anmärkning var, att man stundom

utan behof ökat antalet af bankens tjenstemän t. ei.

^) Uppgiften förnekades af några andra sidans män, och enligt

Schweriu s. 474 liar sedelstocken stigit är 1745 till 7,400,000, Ir

1760 till 44,000,000. nr 1765 till 38,580,000 d. s. m. Danska
min br. d. 25 Febr. 1766 säger, att värdet endast ä det papper,

som till sedlarnas utgifvande åtgStt, steg till 4,000,000 d. s. ni. (?).

2) Danska min. b r. d. 25 Febr. 1766, säger 30 millioner

(d. k. m. ?).
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blott under de sista åren med 33 personer. Utom-
dess hade man 1756 och sedermera tillskapat 'Z\

andra nya sysslor, nämligen så kallade bankens om-
hudsmän, hvilka skulle hvar i sin landsort bevaka
bankens fördel, i synnerhet med hänsyn till dess der

befintliga inteckningar. i\n anställda räfst ansåg lik-

väl dessa sysslor öfverdödiga; emedan en sådan be-

vakningspiigt redan lörut ålåg bankens förra aflönade

tjenstemän; — och tillika allt för dyra, ty årliga ut-

giften för desamma steg slutliger) till omkring 15,000
d. s. ni. Inrättningen hade ock redan vid riksdagen

1762 blifvit af några riddarhusets medlemmar tadlad,

men det oaktadt af bankstyrelsen bibehållen, och
Mössorna anmärkte, att de personer, som med så-

dana lättförvärfvade löner hugnades, voro förnämligast

Hattpartiets ledare och vänner inom borgareståndet,

t. ex. Ixenhorn, Schauv, Boberg, Munktell m. (1. Mycket
uppseende härntinnan väcktes ock af nedanstående

enskilda tilldragelse.

Under riksdagen 1760 hade en friherre Gustaf

Ueuterholm, farbroder till den på 1790-talet ryktbare

gunstlingen, atlemnat till landtmarskalken Fersen en

skrift, som innehöll anklagelser mot bankstyrelsen

samt uppmaningar till ständerna alt närmare under-

söka förhållandet. Fersen och andra Hattar ville

förmå honom återtaga uppsatsen, men länge förgäf-

vos. Slutligen förklarade han sig dertill färdig, dock

mot villkor att förhjelpas till någon lön inou) banken.

Knligt Fersens råd vände han sig med detta förslag

till dåvarande bankofullmägtige. Dessa ogillade Reu-
terholms skrift och införde i sitt protokoll en så kal-

lad vederläggning deraf; men slutade >ned att ut-

nämna honom till baid^o-konuiiissarie med full lön

och tillika med ständig tjenstefrihet, utom ofvan-

nämnde ombudsmannaskap i hans hemort. Ueuter-

holm tog emot sysslan och tog tillbaka anklagelsen.

Men under räfsten 1765 blef hela historien liiiroiu
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jemnto andra likartade l)efordrins:ar framlaggd för all-

mänhoten ').

En sjette anmärkning var. att l)ankens allönings-

stat, som 1739 var 8,000, hade genom ökade sysslor

och arvoden så stigit, att den 3r 1764 utgjorde

291,000 d. s. m.; — och att bankofuilmägtiges eget

arvode, som år 1739 var 1,728 d. karoliner, stea år

1764 till 23,000 d. s. m.
En sjunde anmärkning var, att man ät tjenst-

görande personer inom banken hade blott under area

1755 till 1764 gifvit hvarjehanda belöningar och

extra arvoden till en hoplaggd samma af 617,000
d. s. m.

En åttonde anmärkning var, att man af bankens
tillgångar hade åt personer, icke hörande till verket,

utdelat gäfvor och arvoden, stigande till 130,000 d.

s. m., bestående i allmosor, understöd och åtskilliga

andra utgifter, till hvilka banken ingalunda var för-

pligtad.

En nionde anmärkning rörde riksdags-gåfvorna.

Ar 1756 t. ex. hade banken skänkt åt sin ordförande

Fr. Gyllenborg 60,000, och åt åtta bankofullmäktige

deribland Karl Fredrik Höpken, Carleson, Grill, Haus-
wollT, Kierman och Peterson till delning 36,000 allt

d. s. m. och, som det hette, för deras rerhsamliet

och nit om hanlcen, och i synnerhet for deras he-

hjertade rådslag och beslutsamhet att strucJca han-
kens utlåningar längre än riksdagen 1751 fastställt,

d. v. s. belöningarna gäfvos deriöre, att dessa herrar

brutit mot den föreskrift, ständerna lemnat. Vid

riksdagen 1756 skänkte banken åt Renhorn person-

') Genom en från trycket ar 17t>6 utgifven skrift förnekade

Reuterholm samtalet med Fevsen, påstod sig hafva återtagit an-

klagelsen endast dcrföre, att lian ej ville öka den redan förut allt

för hotande oenigheten vid slutet af riksdagen 17Ö0, — klagade

öfver lidna oförrätter oeh sökte medelst beskrifning af sitt nöd-

ställda tillstånd förklara och försvara sitt mottagande af den ei'-

bjpdfia sysslan.
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ligen 24,000 och dessutom nära 22,000 till bestri-

dande af arvoden och omkostningar för åtskilliga oupp-

gifna behof; likaså till ledamöterna i samma riksdags

högmåls-kommissjon 52,000^); och åt dåvarande ban-

ko-deputation 15,000, allt d. s. m., det ena med det

andra tydligen i afsigt att derigenom gynna och främja

Hattpartiets dåvarande ledare och planer.

En tionde anmärkning var^ att ät en kapten Schleyn,

som upptäckt och angifvit en sedelförfalskare, gaf

bankstyrelsen blott hälften af den för sådan tjenst

utfästa belöningen och behöll andra hälften sjelf -).

En elfte anmärkning var, att verkets tillstånd

liksom alla med detsamma vidtagna åtgerder blifvit

insvepta i mörker, och att styrelsen riksdag efter

riksdag försäkrat ständerna, det bankens tillstånd vore

fördelaktigt, stundom hette det t. o. m. mer godt

och betryggadt än någonsin; och detta oaktadt den i

verkligheten kom i en mer och mer betänklig och

slutligen, som man nu upptäckt, alldeles förtviflad

belägenhet.

Utom dessa framdrog Hemhga Utskottet också

andra stundom rätt svåra anmärkningar; men vi

hinna ej upptaga dem alla, utan vända oss till de

anklagelser, som gjordes mot det med banken nära

förenade vexelkontoret.

Af hvad anledning och på hvad sätt detta verk år

1747 först inrättades, är redan berättadt •^). Vi erinra

dock i korthet om dess förnämsta villkor och före-

teelser; nämligen, att kontoret skulle årligen af ban-

ken erhålla 150,000 utan återbetalninns-skvldighet

') Jfr 39. 298, 299.

2) Ileral. Utsk. prot. Apr. 17(j5.

') 38. 154.

Fryxells Ber. XLI.
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och
;
300,000 allt d. s. m. utan ränta, båda delarna

mot förbindelse att nedhålla kursen till 42 eller 40
mark; — att beslutet härom undertecknades aC blott

två rådsherrar och af de tre högre ståndens talemän

och af ett par riddarhusets medlemmar ^); — att

hela företaget genomfördes så i hemlighet, att endast

få om ens någon annan hade fullständig reda på hela

förhållandet; — och slutligen, att de personer, åt

hvilka dåvarande styrelse anförtrodde detta vigtiga

under hemlighets-slöja dolda uppdrag, voro de för

egennytta kända herrarna Erland Broman, Tomas
Plomgren och Gustaf Kierman samt några dessas

slägtingar och vänner. Här må ytterligare tilläggas,

att det var Plomgren, som uppkom med förslaget;

att han deri understöddes af A. J. v. Höpken; —
att Löwenhielm betviflade åtgerdens nytta; — att

Kierman i förstone förklarade den skadlig eller åt-

minstone olämplig, men sedermera ingick i bolaget

och drog deraf stor vinst; — att afhandlingen upp-

gjordes i Dec. 1747, då Hattpartiets ledare, Tessin,

Palmstierna, Henning Gyllenborg och A. J. v. Höpken
nästan enväldigt styrde statens angelägenheter; —
och att de riksråd, som underskrefvo afhandlingen,

voro just de två sistnämnde herrarna. Med åtskilliga

förändringar, mest till fördel för bolaget, blef under

åren 1747—1760 detta kontrakt fyra gånger för-

nyadt, en gång med König, men de andra gångerna

med Kierman, hvilken efter Bromans och Plomgrens

frånfällen blef vexelkontorets förnämsta ledare.

Under första åren hade kontoret, ehuru med
dryga förluster för kronan, fullgjort sitt åliggande

och nedhållit kursen till 42—40 mark och stundom

än lägre; — men sedermera stegrades den oupp-

hörligt och bolaget tilltvingade sig följaktligen allt

bättre och bättre villkor. Det oaktadt fortfor kursen

att stiga, och vid riksdagen 1700 upplöste ständerna

') Härefter rättas ett par felaktiga uppgifter. Se 38. 154.
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slutligen hela inrättningen såsom varande icke blott

onyttig utan ock skadlig. Hvarje räfst öfver dess

åtgerder lyckades dock Hattpartiet att, som nämndt
är, för den gången afböja.

Men vid riksdagen 1765 kunde en sådan ej

längre undvikas, och den blef nu anställd i förbin-

delse med räfsten öfver banken och med samma
allvar och stränghet. Att utförligare beskrifva dess

efterräkningar och enskildtheter tillåter ej tiden. Vi
nämna blott den slutföljd, till hvilken Hemliga Ut-

skottet kom, och hvilken det för ständerna och all-

mänheten framlade; nämligen att på dessa vexelkon-

tor tillhopalaggda hade staten förlorat nära 6, och

banken öfver 6, allt millioner d. s. m. Tillika säges

man hafva funnit, det några män inom bolaget fört

dubbla böcker, den ena för verkliga förhållandet, och

den andra för att framläggas vid framtida möjliga

räfster. Mesta uppmärksamheten och harmen föran-

leddes af nedanstående nu afslöjade tillställning.

Sommaren 1755 hade Kierman anmält, det vexel-

kontoret icke mägtade tygla kursen, så framt det ej

af banken erhölle metalliskt understöd; t. ex. några

tusen skeppund koppar. I händelse af bifall lofvade

kontoret att till banken återlemna kopparns värde i

silfver, genom hvilken bytesåtgerd man hoppades
kunna minska sedelstocken samt öka bankens kredit,

och Fredrik Gyllenborg förordade saken. Några
fullmägtige hyste dock åtskilliga tvifvelsmål. Kyrko-
herden HauswollT mente, att sådana lån ej Jcunde

ieviljas utan ständernas hörande och fillätelse;

men Gyllenborg ansåg en dylik omväg öfverllödig,

/^, sado han, det är icJce fråga om lån nian blott

om utbyte af koppar mot silfver. HauswollT mente,

att Kierman eller vexelkontoret borde ställa sälcer-

het för den stora, lyftade summan; men Gyllenborg

förklarade sådant onödigt. En annan banko-fullmäg-

tig, K. F. v. Höpken, ville i förväg bestänima, huru

mycket silfver banken skulle erhålla för hvart skep-
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pund koppar; detta förklarade dock Kierman omöj-

ligt, men försäkrade deremot, att han och hans

bolags-kamrater skulle som ärlige svenske män söka

bankens bästa upprigtigt, och utan någon båtnad

för sina enskilda personer. Längre fram begärde

Kierman åt bolaget två procent i arvode för besväret

med detta bytesverk. HauswolfT anmärkte, att in-

genting sådant var dem förbehållet i det ursprung-
liga kontraktet; men GyHen borg förordade saken

som billig och nödvändig. Ofverläggningarna slutades

så, att bolagets fordringar blefvo hufvudsakligen och

på Gyllenborgs förord beviljade, och vexelkontoret,

eller Kierman och Lefebure, fingo sålunda för be-

rörde silfver-inköps skull uttaga ur banken 4,766

skeppund koppar, utmyntade i plåtar till en summa
af 2,579,400 d. k. m. Med den utlofvade återbetal-

ningen i silfver tillgick på följande sätt. Tvärt emot
löfte blef intet silfver inskafladt, men bolaget behöll

i nära fem år hela ifrågavarande summa utan att

dera erlägga till banken någon ränta, och när 1761

kapitalet återbetalades, skedde det i sedlar och med
till nummervärdet samma summa, nämligen 2,579,400

d. k. m.; ehuru genom kursens stegring besagde sedlar

hade 1760 förlorat ungefär en tredjedel af sitt år 1755
innehafda värde. På detta sätt förlorade banken be-

loppet af skilnaden i sedlarnas värde och tillika nära

fem års ränta på den uttagna summan m. m. eller till-

hopa, som man påstod, 1,700,000 d. s. m.(?) Att sty-

relsen bestraffat eller ens åtalat saken, derpå känna vi

intet bevis; tvärtom tyckes vexelkontoret hafva under

riksdagen 1760 vetat förskaffa sig ett slags decharge,

en frikännelse från allt ansvar härutinnan.

De personer, som utskottet i sina berättelser

om banken och vexelkontoret förnämligast anklagade,

voro Fredrik Gyllenborg, Tomas Plomgren och

Gustaf Kierman; men emedan de två förstnämnde

hade för flere år sedan aflidit, blef det på Kierman,

som ansvaret och oviljan i främsta rummet föll, och
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de ord, utskottet om honom fällde, voro ganska

stränga. Man fäste i synnerhet uppmärksamheten
dervid, att han, upphöjd tMl borgmästare i Stockholm

och till taleman för borgareståndet, och dessutom
bedrad med förtroendet att vara ständernas fullmäg-

tig i banko-utskottet, hade mer än någon annan haft

till samvets-åliggande och hederspligt att bevaka sta-

tens och bankens fördel; men att han, tvärtom, till

egen vinning deltagit i åtgerder, som voro för begge

två mycket skadliga. Jemnte honom blefvo ock många
hans medbröder och kamrater bland Stockholms bor-

gare föremål för skarpa anmärkningar, t. ex. Glasson,

König, Lefebure, Wittfoth m. fl., men tid och ut-

rymme tillåta oss ej att utförligare ingå i sådana

rättegångens enskildtheter.

Allt efter som dessa berättelser om bankens

och vexelkontorets förvaltning blefvo färdiga, medde-
lades de icke blott åt ständerna utan ock åt allmän-

heten, genom att tryckas både i riksdagstidningen

och i serskilda skrifter. Tillika utkom det rykte, att

man i några köpmäns räkenskaps-böcker funnit an-

teckningar om summor, som blifvit gifna åt de riks-

dagsmän, som skulle försvara de nu tadlade åtger-

derna ^). Förvåningen, harmen och förbittringen vid

alla dessa upptakter blefvo utomordentligt stora.

Många bitande smädedikter utspriddes -), och man
hörde blodiga hotelser mot de y.otrogna gårdsfog-

darna»., mot de >,samvetslösa riksfjvfvarna» och

likaså mot den regering, som låtit sådana försnillnin-

gar och bedrägerier ostrafTadt bedrifvas. Med anled-

ning af nyss omtalade kopparhandel blefvo Kierman
•ch Lefebure mer än alla andra föremål för allmän-

') Danska min. br. d. IS .Tuiii 1705.

-) Sax. min. br. il. 30 Apr. 1765.
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hetens hat och snart satta under bevakning, till en

början dock blott i sina egna rum. Men längre fräna,

och när deras brottslighet hunnit än mer ådagaläg-

gas, beslöti man flytta dem till allmänna och säkrare

fängelser. Detta skulle ske hemligt och under nat-

tens mörker; men tillställningen blef bekant, och när

Kierman skulle bortföras, infunno sig bullrande folk-

hopar, hvilka slogo ut fensterna i hans boning och

skulle måhända hafva plundrat den och mördat ho-

nom sjelf, sä framt ej ditskickade gardessoldater lyc-

kats afvärja alla större våldsamheter *). Den hotande

räfsten väckte emellertid hos alla i saken invecklade

personer mycken oro; handelsmännen Glasson rymde,
Lefebure insjuknade och Petersen dog af slag ^j ; och

bland ämbetsmännen i banken flydde några till ut-

rikes ort, under det andra liksom handelsmannen
Wittfoth blefvo satta i fängelse ^).

Hemliga Utskottets betänkande härom gillades af

de tre ofrälse stånden. På riddarhuset deremot blef

vexelkontoret i någon mån försvar adt eller ursäktadt

af Kiermans måg Duwall och af Fredrik Horn, som
var gift med Plomgrens brorsdotter ; hvarjemnte Ulrik

SchefTer framkastade den retande anmärkningen, att

emedan ofrälsestånden genom sitt flertal redan gillat

utskottets betänkande, hade adelns alla öfverläggnin-

gar derom blifvit öfverflödiga, och., tillade han, ofrälse-

stånden Jiafva på detta sätt betagit oss icke blott

votum decisivum, utan ock votum deliberativum *).

Men dessa vare sig bönfallande eller knotande fram-

ställningar kunde ingenting uträtta mot den öfvervigt,

Mössorna härutinnan hade äfven på riddarhuset. Per

ij Sax. min. br. d. 10 Maj. Österr. d:o d. 10 Maj

1765. Sistnämnde källa innehåller, att några misstänkte, det

rysska sändebudet tillställt upploppet.

2) Österr. min. br. d. 16 Aug. 1765.

') Sax. min. br. d, 12 Apr. 1765.

*) Icke blott rättigheten att afgöra utan ock den att öf-

verlägga.
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Lilliehorn utbrast : Gudi lofl vi liafva nu fått

reda på sanna förhållandet och dessa ormar, som,

hittills dolda under sTcymmande hlad, stungit oss

och frätit på oss; dessa odjur, ligga nu tydliga

som på en sMdeplats för våra ögon, så att vi kunna
jaga bort dem. 1 likhet med ofrälsestånden beslöt

ock adeln, att målet skulle hänvisas till en s. k. stor

deputation, sammansatt af ombud från alla fyra stån-

den »).

Inför denna domstol blef nu rättegången förd.

JJe anklagade sökte vederlägga flere bland beskyllnin-

garna; men utskottet försvarade sina uppgifter. De
anklagade åberopade några decharger eller frikänelse-

bref; men dessa blefvo af deputationen enligt erhållen

föreskrift underkända. De anklagade erbjödo i för-

likning och för målets nedläggande två, och när detta

tillbakavisades, icke mindre än fyra millioner ^) d. s.

m. Man hade visserligen trott sig hafva att fordra

minst 6 millioner; — men många ville åtnöjas med
nu erbjudna fyra; emedan man kunde vara säker om
dessas utbekommande, och emedan fullkomligt öfver-

ända-kastande af flere de rikaste köpmans-husen skulle

på ett betänkligt sätt rubba Sverges handel och

kredit. Allmänhetens förbittring ville dock i bör-

jan icke veta af någon förlikning utan påstod, att de

anklagades egendom borde försäljas och de sjelfva

personligen strafias med landsförvisning, lifstidsfän-

gelse, skampåle, o. s. v. Det vanligtvis medlande

presteståndet var denna gång mycket uppbragt, och

många borgare och bönder tyckte, att do rika Stock-

holms-köpmännen hade råd att till fullo återgälda

l)åde kronans och bankens förlust, hvarjemnte man
skarpt tadlade hufvudstadens borgerskap, hvilket gång

efter annan valt sådana riksdagsmän, som görande

') Adelns pro t. d. 21 Jan.—Mars 1765.

2) Preuss. min. bref d. 4 Okt. Sax. d:o d. 14 Juni.

Österr. d:o d. 29 Nov. Adelns prot. d. 12 Juni 1765.
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eller låtande deltagit i kronostölderna. Stora Depu-
tationen tycktes i början ej heller väga mot allmän-

hetens häftiga rop antaga de erbjudna 4 millionerna.

Men under tiden förspordes, att de anklagade sökte

bringa sina dyrbaraste egodelar i säkerhet, hvadan

och af andra nyss anförda skäl sista beslutet blef,

att till ekonomisk ersättning mottaga de gjorda an-

buden, nämligen för kiermanska vexelkontoren 4 mil-

lioner, och för det königska 863,486, och af Witt-

foth för handel med brännvins-panne-koppar 293,333,

allt d. s. m. ; men att sjelfva de personliga brottmå-

len skulle hänvisas till ständernas justitie-utskott.

Inom bondeståndet sökte visserligen Olof Håkansson

bereda uppskof, kanske lindring ; men fåfängt, och

några hans ståndsbröder ville t. o. m., att Kierman
skulle icke blott skickas till Marstrand utan på dit-

färden schavottera i alla genomresta städer; dock ej

i Stockholm, hvarest blott namnet borde på skam-
pålen uppspikas; ty, hette det, ifall han sjelf ställ-

des dit, skulle han llifva föremål för våldsamma
utbrott af massans förbittring ^). På riddarhuset

hade vexelkontoret blifvit i någon mån försvaradt af

den bekante Swab, hvilket likväl togs af ofrälsestån-

den så illa, att han begärde adelns skydd mot

deras hotelser. — Men äfven på sjelfva riddarhuset

yrkade några herrar af Mösspartiet pä hans utvote-

rande, hvilket måhända egt rum, ifall ej Fersen lyc-

kats medla försoning-); Gyllenswan i sin ifver för-

klarade dock, att enhvar, som talade för vexelkonto-

ret, borde anses som fäderneslandets förrädare ^).

Adelns sinnesstämning vägde fram och tillbaka, och

') Prenss. min. bref d. 11, 25 Okt. Sax. d:o d. 6

Ang., 4 Okt. Österr. d:o 21 Juni. Bondest. prot. d. 10

Juni, 14 Okt., allt 1765. Ständernas bref d. 31 Okt. 1766.

(Se bihanget.)

2) Adelns prot. d. 18 Nov. Osterr. min. bref d. 20

Nov. 1765.

3) Sax. min. bref d. 9 Juli 1765.
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en omröstning i något dithörande ämne utföll med lika

många ja! som nej! Till slut öfvergick dock flertalet

till ofrälseständens åsigt. Det straft, som i brott-

målsväg ådömdes, blef för Kierman en månads vat-

ten och bröd samt lifstids-fängelse på Marstrand, och

för de andra efter hvars och ens brottslighet för-

lusten af borgerlig närings-rättighet, böter, fängelse o. s. v.

Många tyckte detta utslag icke vara nog strängt,

och bönderna sade, att vid dess afgifvande hade justi-

tie-utskottet följt adelns och presternas, men icke

borgare- och bondeståndens äsigter ^). Af andra blef

utslaget deremot klandradt såsom allt för strängt. 1

Februari 1766 lät af sistnämnde orsak Hemliga Ut-

skottet författa en ny Berättelse om hushållningen i

banken, hvilken uppsats än tydligare framlade rikets

förluster och de begångna felen. Fersen uppträdde

då med ett anförande mot sistnämnde berättelse.

Visserligen sökte han icke försvara de begångna

olagligheterna, de onödiga gåfvorna och den vårds-

lösa hushållningen; men han påstod, att i det hela

taget hade regeringens sedan 1738 följda grundsats,

att öka läne-tillgångarna och nedsätta räntan alstrat

fabrikernas, handelns och landtbrukets nuvarande

blomstring; och i samma anda yttrade sig andra rid-

darhusets talare och bland dem rikshistoriografen

Schönberg. Några skarpa uttryck, som Fersen be-

gagnat, och hans öppna ogillande af då rådande tän-

kesätt och vidtagna åtgcrder bragte Mössorna och

ofrälsemännen i harnesk, och både Hemliga Utskottet

och bondeståndet ville begära ständernas skydd mot

hans, som de tyckte, ohemula beskyllningar. Sam-
tidigt hade äfven i borgareståndet några dess med-

lemmar, anförda af en riksdagsman Antonson frän

Karlstad, uppträdt till försvar för åtskilliga vexelkon-

torets åtgerder. A andra sidan voro Mössorna lika

ifriga i försvaret af Hemliga Utskottets åtgerd, och

') Bondest. prot. d. 2G Okt. 1765.
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Serenius förklarade allt, hvad vexelkontoret och dess

medhållare anförde, vara blott hrånglerier samt

konstlade ruJcningar och slutsatser, och att den,

som icke gillade deputationcns Jörslag, kunde ej

heller anses som redlig medborgare 'j. För att

undvika vådligare slitningar sökte inan dock åstad-

komma någon förlikning, och Gyllenswan föreslog.

att man borde bedja Fersen sjelf genomläsa alla hand-

lingarna rörande vexelkontoret; ty man kunde hop-

pas, att han skulle derigenom öfvertygas om sannin-

gen af utskottets uppgifter och om rättvisan af dess

utslag. Fersen borttog ock sedermera ur sitt be-

tänkande några hårda uttryck, hvarefter hela denna

tvist nedlades.

Mössorna ville dock trycka utskottets ofvannämnde

berättelse. Ä^ej! sade borgmästaren Sundblad, den mer
och mer ryktbare riksdagsmannen från Sigtuna, nej,

sade han, fordom tog man väl sina heslut under

bar lämmel; men numera kan intet folk gå tillväga

på samma sätt. — Jo, sade Ekman, fi/ just ge-

nom offentligheten skola vi lära oss att hädanefter

tmdvika dylika fel och förluster. Berättelsen blef ock

genom trycket befordrad till allmänhetens kännedom.

Kierman blef under betäckning afförd till Mar-
strand, men dog samma år och jordfästades i en

graf, som han redan förut inköpt i Riddarholms-

kyrkan ^j.

Huru reaktions-riksdagen 1769 åt flere bland de nu

sakfällda herrarna tillerkände en slags upprättelse och

återbekommande af en del bland de bötesummor, som
nu blifvit dem ådömda, skall längre fram i denna del

berättas.

1) Borgarest. prot. d. 8 Febr. 1766.

2) Danska min bref d. 25 Febr., 18 Mars, 27 Maj.

Heml. Utsk. prot. d. 10 Mars. Borgarest. prot. d. 8, 15

Febr. Bondest. d:o d. 25 Febr. Sparreholms arkiv: J.

M. till J. W. Sprengporten d. 25, 28 Febr., 7, 21 Mars, allt

1766.
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NIONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

RÄFSTEN MED MANUFAKTUR-KONTORETS FÖRVALTNING.

Uti föregående delar har läsaren inhemtat först,

huru det gamla Hattpartiets skapare och ledare, Karl

Gyllenborg och Daniel Niklas v. Höpken, redan om-
kring 1734 sökte vinna anhängare bland Stockholms

borgerskap för att kunna genom dem och deras med-
bröder möjligtvis beherrska borgareståndet och seder-

mera genom detta och genom riddarhuset motväga
prest- och bondestånden, hvilka vanligtvis stodo på

Mösspartiets sida; — likaledes, huru planen lyckades,

så att Mössorna blefvo 1739 verkligen besegrade och

måste i Hattarnas hand öfverlemna rikets styrelse *);

— likaledes, huru Hattpartiet, sålunda kommet till

välde, hade under tidskiftet 1739— 1751 åt sina vän-

ner och bundsförvandter vid manufakturerna samt
inom bergs- och bruksrörelsen skållat lån och andra

fördelar, som voro icke blott stora, utan stundom
gifna pa de öfriga undersåtarnes bekostnad '^).

På samma sätt fortgingo Hattarna under åren

1751—1761. Manufaktur-styrelsen, eller rättare sagdt,

de vid riksdagarna valda handels- och manufaktur-
utskotten fortforo att genom osäkra lån, ökade löner,

slösade gåfvor samt sjelfrådig och försumlig förvalt-

ning skada manufaktur-fonden och reta allmänna

tänkesättet. Ständerna sökte ock flere gånger och i

synnerhet under riksdagen 1700 att afskalTa eller

hejda missbruken. Någon allvarlig räfst blef dock
till lölje af sistnämnde riksdags olyckliga parti-slit-

ningar icke anställd; också derföre, att nu liksom

alltifrån 1739 Hattarna hade med sina partivänner

') 33. 213, ?2:i 34. 27, 128—134.
2) 38. 132—146.
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besatt handels- och manufaktur-utskottet, hvilket

sedermera skyddade manufaktur-kontoret och förhem-

ligade dess åtgerder och tillstånd. Manufaktur-styrel-

sen fortgick äfven under de följande åren 1761—1764

på ungefär samma bana som förut och med samma
växande följder af manufaktur-fondens försvagande

och allmänhetens missnöje.

Men nu kom riksdagen 1765, och de segrande

Mössorna besatte nämnde utskott med sina anhän-

gare och ålade dem en allvarlig granskning och upp-

rigtig framställning af alla förhållanden och insatte

till yttermera visso Serenius till en bland dess med-
lemmar. Nu började ock en helt annan undersök-

ning, en helt annan räfst än de förra riksdagarnas.

Kontorets ärender och räkenskaper voro dock så vid-

lyftiga och tillika så intrasslade, att deras utredning

medtog nära ett helt år, och först i Februari 1766
kunde utskottet framlägga sin första berättelse i äm-
net. Den var i flere hänseenden af ett för manu-
faktur-styrelsen ofördelaktigt innehåll. Kontoret ut-

gaf väl en skrift till sitt försvar och understöddes

mer eller mindre af Ridderstolpe m. fl. på riddarhu-

set 1) och än mer af komminister Chydenius i preste-

ståndet, hvarjemnte man sökte göra gällande den ej hel-

ler ogrundade åsigten, att England till följe af handels-

beräkningar och afund ville tillintetgöra Sverges manu-
fakturer och för den skull genom mutor och bearbetnin-

gar uppretade ständerna till nu pågående anfalP). Möss-

partiet utgaf derför i Juli 1766 en ny berättelse,

hvilken mot manufaktur-styrelsen framkastade nya

tillvitelser samt upprepade och sökte ytterligare fuU-

tyga de förra. Vigtigaste anklagelse-punkterna i denna

strid voro, att manufaktur-styrelsen gjort sig skyldig

till försummelse och vårdslöshet; alt den hvarken

') Adelns prot. 19 Apr. 1766.

2) Sas. min. br. d. 2, 9 Juli 1765. Österr. d:o d. 16

Nov. 1764. Danska d. 9 Juli 1765.
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för de gifna länen fordrat nog säkerhet, ej heller

vederbörligen bevakat den, man hade, allt sådant

med den påföljd, att kontoret under åren 1741—1764
måst afskrifva fordringar, som ej kunnat utbekom-
mas, till en summa af 2 millioner, hvilka sålunda det

allmänna redan förlorat, — och att kontoret hade för

det närvarande inemot 2 millioner allt d. s. m. ute-

stående osäkra fordringar, af hvilka kanske hälften

måste äfvenledes afskrifvas^);

likaså till slöseri medelst gåfvor och arvoden,

som ofta voro onödiga, stundom egennyttiga, t. ex.

då man ökade löneförmånerna för verkets tjenste-

män ända derhän, att de, hvilka 1739 hade blott

2,900, och under tidskedet 1751— 1755 vid pass

8,000, åtnjöto nu och på slutet öfver 60,000, —
och att aflöningar och pensjoner utom kontoret,

hvilka stego 1739 till något öfver 2,000 och under

åren 1751—1754 till 9,000, stego under åren

1760—1764 till 27,000, allt d. s. m. och årligen;

likaså till sjclfrådighet och lagbrott; ty flere

bland de nu tadlade åtgerderna hade varit af stän-

derna förbjudna, hvaremot flere af ständerna påbjudna,

blifvit uraktlåtna;

likaledes till vald och orättvisa; ty det var för-

nämligast partivänner, som blifvit hugnade med dessa

fördelar, dessa utan säkerhet gifna lån och utan be-

hof gifna understöd;

likaså och genom allt detta till manufaJctur-

Jcontorefs olycJcliga tillstånd; nämligen att det vid

slutet af 1764 hade en skuld af mer än 2 millioner

d. s. m., oaktadt dess inkomster blifvit ständigt ökade.

Mössorna påstodo dessutom, att manufaktur-kontorets
till uppmuntran gifna understöd och belöningar vore

onödiga; ty i landet funnos många fabriker, som
blifvit anlaggda och drifna utan något oflentligt under-

') Redan vid riksdagen 1766 blefvo deraf 404,731 af-

akrifna.
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sliid, och hvilka det oaktadt hade genom egarnes

omtanka och sparsamhet icke blott burit sig utan

ock blomstrat ^); och att de gilna understöden ofta

lockat mottagaren till ölVerdåd och slöseri och der-

jemnte satt honom i stånd att undersälja och skada

de blott med egna krafter arbetande anläggningarna.

Manufaktur-kontorets försvar innehöll, att manufak-

turerna hade genom den arbetsförtjenst m. m., som
nu stannade inom landet, beredt detsamma en be-

sparing, en riksvinst, som' man stundom beräknade

till 40 millioner. Mössorna sökte nedsätta summan
och påstodo derjemnte, att de besparingar, som onek-

ligen blifvit vunna, motvägdes eller t. o. m. öfver-

vägdes genom de kostnader, de skattebidrag, landet

hade till manufaktur-kontorets underhållande måst

vidkännas, och genom de högre pris och de sämre

varor, med hvilka rikets öfriga innevånare måst åt-

nöjas, derigenom att man tvingat dem köpa svenska

5 stället för utländska tillverkningar.

Det nu skedda anfallet gällde icke sjelfva manufak-

turerna; ty för dessa hade äfven Mössorna ifrat re-

dan före 1738, och gjorde på samma sätt också

efter 1765. Det gällde ock blott i mindre grad ma-
nufaktur-kontorets ämbetsmän; ehuru många fel dessa

begått. Dem man egentligen ville åt, voro Hattpartiet

och dess ledare, hvilka vid riksdagarna icke veder-

börligen granskat manufaktur-styrelsens förvaltning

och rättat dess fel, utan tvärtom gynnat, gillat, ofta

anbefallt och alltid förhemligat de nu öfverklagade

åtgerderna; och som till följe af allt detta också voro

') Räfsten lemnade öfver de 17G4 lefvande inrättningar föl-

jande öfversigt:

Antal. Stolar. Arbetare. Tillverknings-värde.

Manufakturer, grun-

dade på offentligt

understöd 124. 1,193. 7,203. 3,439,247.

Manufakturer, grun-

dade på enskilda

medel 594.(?) 1,179. 7,067. 3,455,799-
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de ansvars-skyldiga upphofsmännen till verkets obe-

stånd. Ständernas slutliga åtgerd blef att indraga

största delen af hittills gifna lån, understöd och pre-

mier och tillika sjelfva manufaktur-kontoret, hvars

göromål skulle hädanefter öfvertagas af kommers-
kollegium, dit alla dylika mål egentligen hörde.

Atgerdens följder, nämligen många manufaktu-

rers och näringars förfall \\ samt nöden, missnöjet,

och återgångs-rörelsen skola längre fram berättas.

TIONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

RÄFSTEN MED RIKSENS STÄNDERS KONTOR, MED JERN-

KONTORET, MED TULLSOCIETETEN OCH MED
KUNGSGÅRDARNAS ARRENDATORER.

Berättadt är, huru man vid frihetstidens början

inrättade ett så kalladt Riksens Ständers Kontor, d.

v. s. ett serskildt ämbetsverk, som skulle med der-

till serskildt anslagna medel besörja afbetalningen af

de skulder, Karl den tolfte åsamkat riket; — och

likaså, huru detta uppdrag fullgjordes före 1739 med
berömvärd samvetsgrannhet och framgång, men efter

samma tid icke så -). Den sedermera kommande
Hattregeringens fel äfven i detta hänseende föran-

ledde tadel och harm. Det var t. o. m. verkets ord-

förande Josias Karl Gederhielm, som nu anklagade

flertalet af ständernas dcrvarande fullmägtige, såsom

^) Många hade till följd af svåra förhållanden redan 1763

blifvit nedlaggda.

) 33. 282—287 och Bil. 1 och 2. Att dessa sednares

sifiror icke öfverensstämma med de 1765 uppgifna, kommer dels

deraf, att inkomster och utgifter för är 1738 blifvit i nämnde
bilagor räknade till det föregående, men vid räfsten 1765 till det

sednare tidskiftet; dels deraf, att till ämnet mindre hörande in-

komster och utgifter icke blifvit i bilagorna intagna. Stundom
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de der tillätit sig olagliga åtgerder, hvarför han

ock uppmanade ständerna till allvarlig räfst ^). En
sådan blef ock anställd och med den följd, att kon-

torets förvaltning före år 1739 berömdes för god
Imsliållning, rättskaffens oväld och nitfull omsorg;
men att förvaltningen under åren 1739— 1704 be-

skylldes för lagbrott, slöserier och vanvård ända der-

hän, att kontoret påstods hafva olagligen och stun-

dom mot föreskrifter och bestämda förbud utbetalat

nära 8, eller strängt räknadt 10 millioner d. s. m.

och deraf mycket för helt andra ändamål än de, till

hvilka medlen voro anslagna. Några bland dessa

olagliga utgifter voro genom sin beskaffenhet serdeles

egnade att väcka allmänhetens harm, se t. ex. nedan-

stående åtgerd. Konung Fredriks bekante gunstling,

den nu mera aflidne Erland Broman, hade kommit öfver

några blanketter till sådana stats-obligationer, som
under görtziska tiden utgåfvos ^). De voro nu alldeles

värdelösa, men han visste ställa så till, och ständer-

nas kontor lät honom ställa så till, att de blefvo af

kontoret inlösta med 112,500 d. s. m. i kapital och

lika mycket i ränta ^). Flere dylika, ehuru mindre

påfallande olagligheter blefvo ytterligare anmärkte.

Forsen förklarade väl, att utskottet hade i några fall

behandlat kontoret för strängt ; men utskottets åsig-

ter gillades af riksdagen, och kontoret blef indraget

eller förvandladt till det så kallade gamla riksgälds-

kontoret och ställdt under statskontoret och således

under ständernas omedelbarare tillsyn. Minst 1,700

serskilda skulder sedan Karl den tolftes tid voro

ännu obetalade.

tyckes dock, som räfsten 1765 haft andra uppgifter att följa au

de, som legat till grund för nämnde bilagor.

1) Heml. Utsk. prot. d. 7 Febr.. 21 Mars. S Nov. 1765.

2) 28. 44, 66.

3) Heml. Utsk. prot. d. 22 Maj, 19 Dec. 1765.
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Det 1747 inrättade Jernkontoret afsåg, att me-
delst inhemska och lättade lån understödja bergs-

och bruks-rörelsen ooh göra dem oberoende af Eng-

land. Förslaget var i sig sjelft välment och välgö-

rande; men i verkets styrelse insattes af Hattpartiet

några personer, som voro medlemmar tillika af vexel-

kontoret och derigenom i tillfälle att medelst åtskil-

liga tillställningar betunga nämnde rörelser och göra

dem beroende af vexelkontorets herrar liksom förut

af engelsmännen *). På samma gång som kursen

blefvo ock priserna på kol, dagsverken och föror

samt derigenom äfven på jernet mycket stegrade till

stor svårighet för bergs- och bruksrörelsen och för

afsättningen af dess tillverkningar -j. Från och med
1748 hade egare af sådana lägenheter mot pant af

sina varor eller sina egendomar skuldsatt sig hos

banken lör ungefär 22 milloner d. s. m. I samman-
hang med vexelkontoret fick också jernkontoret ea

del af allmänna tänkesättet emot sig så inom bor-

gareståndet ^) som bland bönder och mindre bruks-

egare, och många ville kasta det alldeles öfverända

och till staten indraga dess fonder, nu stigande, som
det uppgafs, till 1,400,000 d. s. m. Det ena med det

andra var, som många trodde, en tillställning af England,

hvilket sålunda ville försvaga och under sig lägga

afven denna den vigtigaste delen af de svenska närin-

garna. Försöket skulle måhända lyckats, så framt ej

Löwenhielm och Rudbeck medlande och upplysande

hejdat ifvern *). Efter åtskilliga förslag af Gyllensvan

och några andra riksdagsmän, utfärdade ständerna ett

nytt jernkontors-reglemente, hvilket med undvikande
af åtskilliga fel i de gamla stadgarna förcskref, att till

direktörer icke skulle få väljas några exportörer eller

') 38. 11>7.

-) Danska miiJ. br. d. 22 Mars 1763.

^) Jtorgai-est. prot. d. 9 Juli 1766.

*) Dausks miu. br. d. 2U Juni 1766.

Fryxelh Ber. XLl. 6
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trassentcr, ej heller några ämbetsmän inom eller gäl-

denärer till verket, och dessutom, att kontorets räken-

skaper skulle vara tillgängliga för hvarje person inom
bolaget. Verket har allt sedermera fortgått och fort-

går ännu.

Den så kallade Tullarrejide-societeten, inrättad 1726,

hade öfvertagit och ända tills nu bibehållit uppbörden

af rikets tullinkomster mot en årlig arrende-summa
af omkring 1,400,000 eller någon gång 1,500,000 i)

d. s. m. årligen -). Atgerden ansågs i början fördel-

aktig för både kronan och societeten; men längre fram

hade den sednare skaffat sig flere betydliga afskril-

ningar eller eftergifter, på hvilkas billighet eller rätt-

visa mången tviflade. Bolaget hade ock förnämligast

fallit i händerna på Hattpartiets medlemmar mest

inom riddarhuset, hvilken omständighet ökade Mös-
sornas och ofrälse-ståndens ovilja. Vid början af riks-

dagen 1765 blef fördenskull äfven med detta verk

anställd en allvarlig efterräkning. De förnämsta der-

under framkastade beskyllningarna voro, att societe-

ten stundom utan bevis föregifvit sig hafva genom
pommerska kriget lidit stora förluster och på grund

af dylika förebäranden skaffat sig afskrifningar till ett

värde af 300,000 d. s. m., hvilken summa således

skulle hafva blifvit staten undansnillad; — likaså att

genom oskäligt begärda och af regeringen lättsinnigt

beviljade nedsättningar på arrende-summan hade socie-

teten under tiden efter 1756 haft i tullinkomst 1

million d. s. m. mer än under de föregående åtta

åren; men kronan deremot samma summa mindre:
— och slutligen, att den af regeringen gifna tillåtelsen

') Stundom än mer.

2) 33. 132.
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att betala tullen med sedlar i stället för med klin-

gande mynt hade ådragit kronan, och det blott under

de tre sista åren, en förlust af minst 2,900,000, men
kanske 3,800,000 d. s. m. Sistnämnde anmärkningar

gällde dock icke blott societeten, utan än mer dess

gynnare, den dåvarande Hattregeringen, hvilken be-

viljat dylika obilliga fördelar. Jemnte sådana offent-

liga och bestämda anklagelser gingo hvarjehanda ryk-

ten om enskilda bedrägerier, som några societetens

medlemmar skulle hafva begått, i synnerhet genom
att för egen räkning hafva insmugglat en mängd ut-

ländska varor ^).

Dessa beskyllningar, genom riksdagstidningen ge-

nast för allmänheten framlaggda och, oss veterligen,

icke af någon vederlaggda, väckte mycket uppse-

ende och mycken harm, men tillika mycken tve-

kan, huru saken skulle rätteligen behandlas. Många
ville betydligen höja lullsatserna i hopp att deri-

genom fördubbla kronans inkomster; andra dere-

mot befarade, att en sådan åtgerd torde tvärtom min-
ska dem, till följe af minskad handel och ökade luren-

drejerier ^). Ständerna och i synnerhet de ofrälse

genomdrefvo till sist det beslut, att med året 1765
skulle societetens arrende upphöra, och tulluppbör-

den sedermera liksom fordom intagas genom kronans

ämbetsmän och under tillsyn af en direktion, hvars

medlemmar ständerna sjelfva utsett. Bland de per-

soner, som dertill valdes, voro ock de två framstå-

ende Mössorna Rudbeck och Sebaldt. Den förre

skulle blifva verkets ordförande med en af ständerna

anslagen lön af 5,000 d. s. m., hvilken han likväl af

ömhet för det betryckta statsverket afsade sig, en upp-
offring, som förvärfvade honom mycket beröm ^).

') Danska Min. bref d. 18 Aug. 1766.

^) Preuss. min. bref d. 10 Jan. 1766.

^) Danska min. bref d. 2i, — Preuss. d:o d. 24 Okt.

1766.
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Mösspartiet beräknade, att den nu skedda förändrin-

gen i tulluppbörden skulle skafTa kronan under de

tre nästlöljande åren tillhopa en ökad inkomst af

529.000 d. s. m. '^.

Att nu gällande arrende- eller pante-villkor

lör en mängd — man uppräknade 75 stycken —
kungsgårdar och krono-lägenheter varit för låga

och ej heller blifvit ordentligt fullgjorda hvarken
genom arrendesummans inbetalning eller gårdarnas

skötsel, detta hade vid flere riksdagar varit öfver-

klagadt. Nu beslöto ständerna att genom egna om-
bud efterse förhållandet samt åklaga felen, och följ-

den blef en ny ständernas föreskrift, huru dessa

lägenheter skulle hädanefter till större nytta och

säkerhet lör staten utarrenderas och behandlas.

Här meddelade ©fversigt af de förnämsta räf-

sterna leder till åtskilliga anmärkningar rörande
Hattpartiets inre historia. Ofver sina finans- och
bankåtgerder hade dess ledare sökt utbreda en täck-

mantel, som skulle undan allmänhetens blickar och
t. o. m. undan ständernas granskning dölja de olag-

liga åtgerderna samt dessas olyckliga följder. Men
nu kom riksdagen 1765 och bortryckte täckelset,

så att förhållandet blef i all sin ohyggliga verk-
lighet liggande obeslöjadt för allas blickar; någon
gång måhända af ädel vrede eller oädelt partihat

måladt med allt för mörka färgor; dock i alla

fall nog mörkt för att hos betraktaren väcka djup
ovilja. Denna blef dock vid än närmare granskning
än mer ökad. Ty det befanns, att oaktadt dessa

') Rikseus ständers bref d. 3 Okt. 1766.
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stora utgifna summor, dessa stora tagna län voro

dock både försvarsverk och förvaltning af brist på
underhåll i det ömkligaste tillstånd. Karl SchefTer

beskref förhållandet år 1764 pä följande sätt: fäst-

ningarna luta till undergång, hela anaéen är obevä-

rad, intet enda regemente fullrustadt, de värfvade

tropparna nästan upplösta, sjöförsvaret alldeles för-

fallet, gamla skepp kunna ej iinderhållas, nya ej byg-

gas; ämbetsmännen lida nöd, ty värdet af deras pen-

ninge-löner har sjunkit allt för djupt, ovh likväl stiga

statens utgifter högt öfver dess inkomster. Denna
teckning öfver slutföljden af Hattarnas nu tjugufem-

åriga styrelse eger så mycket mer vitsord, som
den är uppdragen af en bland just samma partis

ledare, hi klarare nu ljuset föll öfver alla dessa för-

hållanden, desto mörkare föllo ock skuggorna öfver de

personer, som för 25 år sodan stiftat och sedermera
ledt och försvarat denna olycksbringande liga; nämli-

gen de första upphofsmännen, de adliga triumvirerna

Karl Gyllenborg, Daniel Niklas v. Höpkon och Hans v.

Fersen, och de borgerliga duumvirerna Tomas Plom-
gren och Gustaf Kierman; och likaledes öfver de-
ras dä och sedermera framstående hjelpare och
efterträdare ; främst de båda kansli-presidenterna

Tessin och Höpken, och i andra ledet Nils Palm-
stierna, Karl Gustaf Sparre, Karl Otto Lagercrantz,

Fredrik Gyllenborg och Olof Håkansson m. 11. Den
okunnighetens natt, hvari denna liga nu i tjugufem

år hållit svenska folket försänkt, och de förespeg-

lingar, medelst hvilka den under tiden missledde
dess tankar och verksamhet, liknade lillhopa en
tung och qväfvando dröm, som hindrade samma
tolk från att vakna till sjellmed vetande och verklig

sjelfförädling utan i stället sysselsatt» det med sken-
bilder af lysande eröfringar och af brådhastigt uj)p-

blomstrande manufakturer och näringar; bilder, som
dock vid uppvaknandet förvandlades icke blott till

tomma skuggor, utan ock till lörläraride verkliirhe-
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ter. Den ömkliga utgångon af de båda under skryt

företagna krigen hade genast fallit en hvar i ögo-
nen; och olycksföljderna af de likaledes under skryt

vidtagna ekonomiska åtgerderna blefvo genom nu an-
ställda räfster likaledes laggda i dagen. Vid dessa

företeelser intages betraktaren af än djupare ovilja

mot de män, som 1739 medelst en kedja afstämp-
lingar, oärlighet ocli våld störtade den förut be-
stående för land och folk ovanligt välgörande styrel-

sen; och sedermera sjelfva störtade detta land och
detta folk i vanmagt och vanära; och tillika vao-

ryktade frihetstiden, ja sjelfva friheten, och derige-

nom gåfvo skarpa vapen i händerna på dem, som
begabba och motarbeta hvarje försök att leda

folken till frihet och sjelfstyrelse.

Här framtvingar sig den frågan : hur halva de

yngre Hattarnas ledare, hvilka i allmänhet voro he-

derliga och vältänkande män, hur hafva de kunnat
hylla och försvara ett parti, som gjort sig skyldigt

till så många och svåra förbrytelser? — En för-

klaring ligger deri, att dessa herrar hade af sina

föräldrar ärft och blifvit uppfostrade i Hattpartiets

åsigter och trodde på dem och tjusades af deras

stora ord och lysande löften; liksom vi förut an-

märkt, att mänga, ganska många Hattar voro red-

liga och fosterlands-älskande män, de der med ärli-

gaste öfvertygelse omfattade Hattpartiets åsigter och

hoppades att genom dem bereda svenska folkets väl-

färd och ära. Det är ej heller ovanligt, att dylika

förhoppningar och utsigter så blända inbillnings-

kraften och missleda tanken, att man för det herr-

liga målets vinnande tillgriper också klandervärda

medel, utan att märka eller besinna deras orättvisa

och brottslighet. En annan förklaring torde ligga

deruti, att mängden och höjden af misstagen och

bedrägerierna varit mer eller mindre okända för

Hattpartiets nuvarande ledare, bland hvilka ingen

gjort rikshushållningen till främsta föremålet för sin
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iippmärksaiiihet; hvarken statsmännen Ekeblad och

Schefler eller generalerna Ehrensvärd, Fersen och

Lantingshausen. Anniärkningsvärdt är ock dessa

lierrars uppförande, när nu de mänga felen och för-

snillningarna upptäcktes. Fersen försvarade väl i

allmänhet några Hattpartiets åsigter, t. ex. att ge-

nom ökade och lättade lån gifva fart åt näringar

och arbetsflit; — men till försvar eller ens till ur-

säkt för de upj)täckta förbrytelserna, de framdragna

förbrytarna uppträdde ingen bland Hattpartiets då-

varande ledare, en företeelse, som lände dessa lier-

rar till ära och Mösspartiet till sä mycket lättare

seger.

ELFTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1705—1766.

HATTPARTIETS ANHÄNGARE INOM RÅDKAMMAREN

ANGRIPAS OCH AFSÄTTAS.

Ofvan beskrifna offentligt framlaggda försnillnin-

gar och olagligheler väckte naturligtvis bland så väl

allmänhet som ständer en häftig förbittring, och det

icke blott mot sjelfva förbrytarnc utan ock emot

deras gynnare och på sätt och vis medbrottslingar;

nämligen mot det regeringsparti, under hvars sty-

relse, man kunde t. o. m. säga under hvars be-

skydd så många och grofva bedrägerier fått ostraf-

fadt utölvas, nu snart under en tiderymd af ett fjerde-

dels århundrade. S(Mlan allmänhetens sinnesstämning

sålunda blilMt genom dessa räfster tillräckligen förbe-

redd, öj»i>iiad('s den rättegång, som skulle från råds-

bordet fördrilva Hattarna och bercnla rum åt det

motsatta i)arliet. För sådant ämlamål blefvo nu

^lora summor utdelade af Knaland och Hvsslaiul,
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likasom i motsatt rigtning al Frankrike '). Älven
Lovisa Ulrika arbetade, som sagdt är, för Hattarnas

upprätthällande -). Många bland de angripna råds-

herrarna, och i synnerhet Karl Scheffer, voro ock
länge nog fulla af förtröstan och mod •''); andra

deremot tyckte sig redan från början förutse en

olycklig utgång*).

De flesta riksdagsmännen hade frän landsor-

terna fört med sig mycken ovilja mot Hattpartiet

och dess åtgerder, en känsla, som efter ankomsten
till Stockholm blifvit ökad genom nu beskrifna räf-

ster och dervid gjorda upptakter, och likaså genom
Rysslands och Englands ingifvelser, vare sig af guld

eller råd. Många riksdagsmän ville ock afsätta ej

mindre än nio, tio eller tolf rådsherrar *), samt
genast häkta den fruktade och hatade Sinclair, hvil-

ket sednare förslag man dock lyckades afstyra för

att ej allt för mycket reta drottningen ^i. I allmän-

het voro likväl de så kallade patrioterna, och serdeles

prester och bönder, så upphetsade, att deras ifver

näppeligen kunde styras ''), och ropet om Hattrege-

ringens afsättande blef mer och mer häftigt. De
rådsherrar, som England och Ryssland först och

främst ville bortdrifva, voro Ekeblad och Scheffer,

hvilka förnämligast hade i sin hand utrikes ären-

derna, och som ledde dem enligt Frankrikes och

Danmarks, men mot Englands och Rysslands önsk-

ningar, hvarjemnte ock de sednare två magterna
ville skaffa kansli-president-sysslan åt Löwenhielm,
hvilken '^^ar känd som Rysslands anhängare, kanske

') Preuss. min. br. d. 12 April, 7 Juni. Österr. dito.

Sax. d:o, båda af d. 17 Maj 1765
^) Preuss. min. br. d. 2 Juli 1765.

') Preuss. min. br. d. 3 Maj 1765.

•) Österr. min. br. d. 12 April 1765.

«) Danska min. br. d. 22 Maj. Sax. d.o d. 26 Juli 1765.

•) Danska min. br. d. 31 Maj, 7 Juni 1765.

') Sax. min. br. d. 6 Ang. 1765.
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'•oidtagare '). Sistnämnde herre, hviJken ansågs

hafva. också han, begagnat banken på ett tämligen

egennyttigt sätt, blef fördenskull vid nu anställda

räfster icke anklagad '-), hvaremot de vida renare

och ädlare herrarna Ekeblad och Schelfer genom
allehanda kringsläppta rykten och skrifter utmåla-

des, såsom de der störtat Sverge i ett djup af elände.

Angreppet rigtades dock äfven mot alla fransyskt

sinnade rådsherrar, också mot några bland dem,
som redan förut leinnat rådsbordet, t. ex. Palm-
stierna. Den försvarsskrift, de anklagade afläto,

gjorde ringa verkan, och när de åberopade erhållna

decharger eller frikännelsebref, utfärdade af förra

riksdagars magtegande ständer, blefvo dessa af de

nuvarande underkända såsom gifna af den ena parti-

vännen till den andras skydd. Slitningarna blefvo

ganska häftiga och på båda sidorna utdelades, som
sagdt är, dryga mutor. Lovisa Ulrika kallade ock
till sig Rudbecks fru och bad henne beveka sin man
till mildare behandling af de anklagade. Men denne
vägrade och mente hvarje sådant försök vara både
olagligt och ändamålslöst, det sednare till följe af

den utomordentliga förbittring, som jäste hos fler-

talet af ständerna •*).

De sålunda mörknande utsigterna inverkade

mycket på riksrådens sinnesstämning och i synner-

het på de främst angripna tvänne herrarna, hvilka

äfven snart nog och helt oförmodadt beslöto

sjelfva anhålla om afsked för att dymedelst undan-
draga sig den befarade förföljelsen. Hos den modi-

gare SchetVer var detta en verkan af stolthet och

ovilja; kanske ock, sade man, af de råd, som gåf-

vos af landshöfding Örnskölds fru, född v. Herchner,

en f. d. holTröken, som til! följe af behag och ut-

') Osterr. min. br. il. 5 .^ug. 1765.

2) Sax. min. br. d. 9 Juli. Preuss. (l:o. d 20 Juli 176.T.

*) Danska min. br. d. It», \9, 30 Juli. 2 Aug. 1765.
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märkta själsegenskaper stundom iitölVade på den
tidens politiska rörelser något inllytande. Vid un-
derrättelsen om Sclieflers beslut öfvergick äfven

Ekeblad till samma åsigt, och lätt nog till iölje al

mer eftergifvande lynne, och, sade man, också al

iruktan lör hotande lörfÖljelser. Ryktet om dessa

lierrars alsigt väckte dock inom hof- och Hattpar-

tierna mycken bestörtning; ty genom ett sådant

sjelfva anförarnes återtåg måste nöd^ändigt hela

l)artihären försvagas, om ej upplösas. Med utveck-

ling af hela sin verksamhet sökte ork Sinclair be-

veka ständerna till mindre hotande och afskräckande

åtgerder, under det andra personer vände sig till

de båda rådsherrarna sjelfva med uppmaningar till

mod och ihärdighet. Man föreställde dem, att de-

ras sak ännu icke vore ohjelpligen förlorad; — att

borgareståndet kunde måhända öfvertalas ställa sig

jemnte adeln pä deras sida; — att också i annan

händelse ingen fara vore å färde, hvarken för deras

])ersoner ej heller för deras egendomar, bland

hvilka sednare många tillhörde icke dem sjelfva

utan deras fruar; — att de genom taget afsked

skulle bedraga och skada de många landsmän, som
under riksdagen hade med och för dem kämpat
och blottställt sig, och likaså Frankrikes och Dan-
marks hof, hvilka just för deras upprätthållande

offrat stora summor; — att de inför riksdagens,

Sverges och Europas ögon skulle nedsätta sig sjelfva,

såsom de der drifna af onda samveten icke vågat

fortsätta striden. Dessa och andra skäl blefvo

framställda af Breteuil under ett med Ekeblad

hållet samtal, som varade till kl. 3 på morgonen;
af Fersen vid flere tillfällen; — af prins Gustaf i

enskilda bref till SchefTer, och af drottningen sjelf,

hvilken, liksom prinsen, skall af oro och sorg varit

mycket upprörd. Men alla bemödanden blefvo frukt-

lösa, och de båda herrarna inlemnade sina afskeds-

ansökningar, skrifna, Ekeblads i vekare, Scheffers i
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stoltare ordalag. J)eras anhållan beviljades af både
konung och ständer, af dessa sednare likväl med
den förklaring, att oaktadt det erhållna afskedet

skulle bemälte rådsherrar vara förpligtade att an-

svara för det sätt, hvarpä de vårdat statens ange-
lägenheter; dock gals dem under hand löfte om
skonsam behandling. Att de sålunda öfvergåfvo

sina vänner och räddade sig sjelfva. förorsakade

hos hela partiet så in- som utrikes den häftigaste

förbittring. De hafva, ropade man, yenom detta

ömkliga återtåg bedragit och blottställt sina vänner,

störtat sitt parti och tillika sitt fädernesland^ . Upp-
trädet hade någon likhet med Horns afsked 1738
och hans förra vänners och anhängares deröfver

yttrade harm *).

Men Hemliga Utskottet hade förklarat icke blott

<ie två nyssnämnda herrarna utan ock sju andra

fransyskt sinnade riksråd förlustiga ständernas för-

troende; dock med den skilnad, att endast fyra

bland dem, nämligen Fleming, Hamilton, Kosen
och Setli skulle såsom de mest brottsliga genast

entledigas; men att de tre återståendes, Hjärnes,

Jjiewcns och Rudenskölds, öde skulle bero på ut-

skottets närmare pröfning. Det blef således blott

de fyra förstnämnde, som elterräkningen i första

liand gällde. Några bland dem visade i början

mycket mod, och när Ekeblad och ScheiVer togo

formligen afsked ur rådkammaren, förklarade Seth,

att hela rådet hyste för båda dessa herrar högakt-

ning och vänskap, och detta, ehuru Hemliga Ut-

skottet hade, som nämiult är, å sin sida förklarat

dem ovärdiga ständernas förtroende -).

') Preuss. min. br. d. 30 Juli, ti Aus- Uaiislca d:o ti.

a, 6, 20 Aug. Sax. d:o 9 Aug. Sparreholius arki»: J.

M. till .J. W. Spreiigpoi-tcii ti. 1> Aus., alll 176,'».

) 34. 171— 17'..

^) Ilädsprot. d. 13 Aug, 176,'t.
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Besagde Utskott hade gifvit tillkänna, att det,

sSsom bundet al" sin hemlighetsed, icke kunde med-
dela ständerna de egentliga orsakerna, hvarföre ifrå-

gavarande fyra rSdsherrar borde afskedas. Till följe

häraf hade utkottet också meddelat sitt utlåtande i

saken, blott till ständernas kännedom ') men icke

till deras närmare granskning. Inom nästan alla

stånden framträdde likväl många i synnerhet Hatt-

partiets anhängare, hvilka påstodo, att ständerna

borde få veta, hvari radsherrarnas fel bestått,

innan ständerna kunde säga, huru dessa fel borde
bestraifas. Mössorna deremot påstodo, att utskot-

tets betänkande borde af ständerna helt enkelt för-

kastas eller bifallas, men utan granskning af ut-

skottets skäl ; ty, hette det, dessa skäl utgjordes af

statshemligheter, hvilka ej borde uppenbaras, och
hvilka Hemliga Utskottet till följe af sin ed ej heller

finge uppenbara. Det var i detta hänseende samma
tvist, som förevarit vid riksdagen 1738, dock med
den skilnad, att det då var Hattpartiet, som talade

för hemlighet, men Mössorna för offentlighet -). För
den obillighet. Hattpartiet då begick mot Mössorna,
blef det nu af sina motståndare med alldeles samma
obiliighet bestratTadt.

Lätom oss se till, huru dessa det Hemliga Ut-

skottets anspråk blefvo denna gång af de serskilda

stånden bemötta.

Bland presterna var Serenius den mest fram-

stående och ledande personligheten, och detta stånd

visade ock mer än något bland de öfriga en mot
Hattpartiet fiendtlig sinnesstämning, hvarföre ock

utskottets betänkande derstädes utan serdeles mot-
stånd godkändes.

Också inom bondeståndet voro samma åsigter

bestämdt förherrskande; dock fanns der ett litet

') Ad notitiam.

2) 34. 178—186, 193—207.
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parti, som vågade motsägelser. En Lars Tor-
bj()rnson påstod, att rådsherrarna borde bibehål-

las vid sina ämbeten, till dess utskottet gifvit till-

känna, hvari deras förbrytelser bestått; ty, sade han,

också den ringaste tiggare har rättighet att höras och

få sin sak ransakad, innafi han dömes, och rådsher-

rarna äro dessutom icke utskottets utan ständernas

ombud och böra fördenskull dömas af dem, men icke

af utskottet. Häruti instämde Olof Håkansson och
två andra ståndsbröder; men fingo dervid emot sig

alla de öfriga, hvilka upptogo invändningarna så illa,

att de utvisade Olof Håkansson och hans tre med-
hållare ur ståndet och det för hela riksdagen ; det

skulle nämligen heta, att dessas motsägelse innebar

en olydnad mot gällande lagar och ett brott mot
riksdagsordningen. På detta svaga skäl blef nu Olof

Håkansson utdrifvcn ur det stånd, hvars taleman och

ledande personlighet han under många riksdagar

varit, och han nödgades återbetala de riksdagspen-

ningar han i förväg uppburit ^). Det ser ut, som
Mössorna velat begagna hvilken förevändning som
häldst, endast den kunde skafla undan en så fruktad

motståndare. Efter detta uppträde gick utskottets

betänkande utan motstånd igenom.

Hos borgrarna blef striden häftigare, och borg-
mästaren Schauv, en bland Hattarnas förnämsta

kämpar, up|)trädde till de anklagades försvar. In-

för min Gud och mitt samvete, sade han, kan jag
icke upptäcka någon gilltig grund till de beskyllningar,

medelst hvilka dessa herrar angripas, ej heller något

skäl för deras entledigande. Vi kunna ej heller döma
éfver deras förbrytelser; ty utskottet har ej låtit oss

veta, hvari de bestått. Dessa rådsherrar hafva dock

sedan sista riksdagen hvarken begynt något krig eller

afslutat något förbund, eller vidtagit någon annan så-

dan åtgerd, som serskildt hör under Hemliga Utskot-

') Bondcst. prot. d. 19, 24 Aug. 1765, — 10 Ajir. 1766.
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tets domvärjo och behöfver för allmänheten döljas o.

s. v. Men Häggström, en annan borgare, svarade:

om rådsherrarna dro oskyldiga, hvem är då skul-

den till, att statens kassor äro tömda och riket

nedsänkt i nselhet och elände; månne väder och

vind? Talemannen förklarade slutligen, att enligt

lag och regeringssätt borde utskottets betän-
kande utan granskning af dess skäl antagas

eller förkastas, och det förra blef äfven ståndets

beslut, ehuru dock efter tvänne dagars häftiga

tvister. Några Hattpartiets vänner ville ock seder-

mera förmå eller tvinga Sebaldt att åter upptaga
målet till ny öfverläggning; men vid ryktet derom
samlades på närliggande torg och gator stora hopar
menniskor, som hotade i slik händelse uppträda till

hans beskydd. Det tillämnade angreppet vågades

ej heller, och utskottets betänkande blef i de flesta

fall af borgareståndet godkändt ^).

Häftigast uppblossade striden på riddarhuset,

der ock Hattarna hade sina jemnförelsevis flesta

anhängare. Första och förberedande frågan var

också här, huruvida utskottets betänkande skulle

utan granskning gillas, eller om icke adeln hade
rättighet få veta och undersöka skälen. Tvisten

varade från kl. 9 f. m. till kl. 2 på natten och för-

des af ej mindre än 40 serskilda talare, bland hvilka

de förnämsta på Hattarnas sida voro Fersen och
häfdaforskaren Schönberg, och protokollet upptog ej

mindre än 130 folio-sidor. Utslaget blef till Hat-
tarnas fördel, ty 394 röster mot 327 beslöto, att

utskottets skäl till det föreslagna afskedandet borde

åt adeln till granskning meddelas, innan betänkandet

kunde af adeln godkännas. Det tycktes ock, som rid-

darhuset ville bibehålla alla de sju anklagade råds-

') Borgarest. prot. d. 17 Aug. Danska min. br. d. 30
Aug. Sparreholms arkiv. J. M. till J. W. .Sprensporten A.

28 Aiig. 1765.
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herrarna; ehuru utskottet samt preste- och bonde-

stånden röstat för åtminstone de fyras afskedande,

och borgareståndet tycktes komma att göra lika-

ledes ^).

Den så uppkomna spänningen mellan adeln och

ofrälse-stånden hotade med våldsamheter, kanske upp-

ror. Det hette ena gången, att dessa stånd ämnade
tillgripa våldsamma medel för att qväsa adeln och

skrämma franska sändebudet- ; en annan gång och

oftare, att Hattarna och i synnerhet Axel Fersen skulle

i spetsen för några troppar qväsa ofrälse-stånden, och

att Rudbeck och rysska ministern skulle häktas, och

att Sebaldt skulle skjutas af en dertill med 20,000

(I. k. m. legd person, med flere dylika troligtvis af

illvilja eller skrämsel uppdiktade rykten. Allmän-

heten blef emellertid så oroad, att man till dess

lugnande eller, i fall så behöfdes, till dess tyglande

lät starka patruller nattetid genomtåga gatarna ^).

Men emedan oron fortfor, började flere förståndi-

gare personer å ömse sidor tänka på medel att

lugna de uppretade sinnena. Fersen hade väl mo-
digt uppträdt mot försöken att tvinga ständerna till

hlindt godkännande af utskottets förslag; men vid

nu olyckshotande företeelser ansåg äfven han vara

försigtigast att gifva efter och rådde fördenskull de

fyra rädsherrarna att frivilligt begära afsked och
derigenom stilla stormen. De gjorde så, uppgifvando

som skäl sin önskan att äfven på detta sätt bidraga

till ständernas enighet och rikets bästa, hvilka tvänne

ting ä/veti tillfurene och städse varit föremål för de-

ras bemödanden. Adolf Fredrik biföll deras ansökan
och berömde deras ämbets-verksamhct; men inom

') Danska min. br. d. 20 Aug. Spa rieholms arkiv
J. M. till .1. Vi. Spreugporteii s. d. — Adelns p rot. d. 17

Aug. allt 1765.

-) Danska min. br. d. II Okt. 1765.

=') Sax. miu. br. d. 27 Aug. Dansk» d:o d. 'JW Aug.,

O, Il Okt. 1765.
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preste- och bondestånden hördes en och annan på-

stå, att riksdagen ej borde unna dessa lierrar he-

dern af ett frivilligt afsked, utan påtvinga dem nesan

af en formlig afsättning. Slutet blef dock, att deras

afskedsbegäran af alla fyra stånden helt kort och
enkelt beviljades, hvarefter flere bland dem afreste

till sina landtegendomar ').

När ofvannämnde fyra rådsherrar skulle entle-

digas, blef, som berättadt är, afgörandet om deras

tre återstående kamrater uppskjutet till närmare
undersökning. Då sedermera denna i Hemliga Ut-

skottet anställdes, förklarade prosten Wikman och

biskop Serenius, hvilka dock voro Hattarnas afgjorda

fiender, att hvarken mot Hjärne eller Liewen kunde
någon vigtigare anmärkning göras, och att den
sistnämnde tvärtom hade alltid och berömligen

talat för hushållning med statens medel; och man
tyckte, att Rudenskölds begångna fel kunde för-

sonas genom hans i många fall stora förstjenster,

hvarföre ock utskottet föreslog, att dessa tre råds-

herrar skulle visserligen erhålla en varning, men
dock bibehållas vid sina sysslor. Detta behagade

ingalunda de strängare Mössorna, ej heller Ryss-

lands och Englands sändebud, hvilka alla ville nöd-
vändigt från rådsbordet aflägsna hvarje franskt

sinnad person och i synnerhet Rudensköld. Man
lyckades ock att för dessa åsigter vinna ofrälse-

stånden så till vida, att rättegången mot dessa tre

herrar blef i strid mot utskottets betänkande åter-

upptagen våren 1766. Den slutades så, att Lievv^eo

och Hjärne sluppo med en tillrättavisning, en var-

ning; men att Rudensköld entledigades från sin

riksråds-syssla, förnämligast pä det skäl, att han år

1757 hade som hof-kansler och i kansli-kollegium

undertecknat en skrift, som framlade skäl för pom-

') Heml. Utsk. prot. d. 15 Aug. Dauaka min. br. d.

30 Aug. Sax. d:0 d. 4 Okt., allt 1765.
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merska kriget; men detta hade skett pä regeringens
befallning, och Uudensköld sjelf hade formligen ogillat

åtgerden. Rättegången om denna krigsförklaring

hade äfven under förra riksdagen varit afgjord; men
blef sådant oaktadt nu och i denna punkt åter-

upptagen, nämligen för att erhålla något slags skäl

till den fruktade mannens aflägsnande. Han blef

ock afskedad och det utan pensjon^). Hela till-

ställningen förtjenade och föranledde mycket klan-

der 2], Konungen i Preussen, underrättad om för-

hällandet, erbjöd Rudensköld fristad och underhåll;

men under varma tacksamhcts-betygelser afböjde

denne anbudet och stannade i sitt fädernesland ^),

hvarest han till upprättelse blef vald af först Åbo
och sedermera Uppsala högskola till kansler, af Ve-
tenskaps-Akademien till ledamot och ordförande,

och af regeringen nämnd till grefve och riksråd

omigen samt till erhållande af den nu afslagna pen-
sjonen, allt detta inom fem år oftor hans afsättning.

Den dom. som fälldes öfver de sju nu afskedade
rådsherrarna, var i någon mån obillig; näml. så till

vida, att oflren för densamma fingo i sjelfva verket lida

förnämligast för fädernas, företrädarnes missgerningar.

Men oskyldiga voro de ej heller sjelfva; ty de hade

på sätt och vis fortgått i fädernas spår derigenoui,

att de icke afböjt pommerska kriget, icke öfver-

gifvit det ärfda regerings-systemet, icke afskafTat de

') Danska min. br. d. 29 April 1768 säger, att luan

förut erbjudit Rudensliöld 2,000 plåtar i pensjon; men att han
viigrade mottaga bättre villifor än kamraterna; och trodde dess-

utom, att Hattarna skulle segra.

2) Preuss. min. br. d. 10 Sept. 1705, 21 Febr., 16 Maj
1766. Österr. d:o d. 11 Febr.,' 20 Maj 1766. Danska d:o

d. 13, 16 Maj 1760. Heml. Utsk. prot. d. 11 Febr. 7 Juli

1766. Borgarest. d:o d. 13 Maj 1766. Sparreholms
arkiv. J. M. till J. \V. Sprengporten d. 13 Maj, 4 Juni 1766.

^) I Eriksbergs urkiv liunas afskrifter af deu brefveiliug, som
härom fördes mellan konungen, general Hård och Rudensköld.

Fryxells Ber. XLI. 7
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införda missbruken, icke bestraJFat de begångna för-

snillningarna och brotten. Den stränghet, hvarmed
de nu behandlades, var ock ett sidostycke till, en

vedergällning för de orättvisor, deras företrädare,

de gamla Hattarna, år 1739 tillåtit sig mot dåtidens

inom rådet herrskande Mössor; och det var tillika

en följd, en nu ändtligen mognad frukt af den ovilja,

det hat, som Hattpartiet genom denna och många
sednare orättvisor och förföljelser sig ådragit. Men
kanhända hade man ej heller denna gäng lyckats

störta dem, sä framt man ej förut anställt räfsterna

med banken samt vexel- och manufaktur-kontoren

m. m. och genom framdragande af der begångna
försnillningar och bedrägerier lyckats uppreta all-

mänheten till sådan förbittring mot allt, hvad Hatt

hette, att isynnerhet de tre ofrälsestånden icke ville

veta af någon försköning. De nu afsatta herrarna

voro mycket ädlare och bättre än deras äldre parti-

bröder; men de voro Hattar, och derföre skulle de

störtas.

Vi hafva tecknat det nu fallna Hattpartiets

skuggsidor, nämligen dess politiska och ekonomiska
verksamhet. Det hade likväl andra och ljusare si-

dor. Det låg utan tvifvel mycken välmening och
och mycken fosterlandskärlek i dess bemödande att

upplifva Sverges handel och manufakturer, och att

återeröfra Sverges fordna besittningar och krigsära.

Partiet hade väl genom finska kriget bortspelat

Sverges försvarskedja mot öster, nämligen Fredriks-

hamn, Willmanstrand och Nyslott; men det sökte

sedermera både ärligt och kraftfullt att genom Svea-

borgs uppförande skalfa fäderneslandet ett nytt och
än fastare gräns-försvar. Serdeles prisvärdt är ock
dess varma och välgörande vård om vetenskaper, vit-

terhet och sköna konster t. ex. Tessins förtjenster om
grundläggandet af fria konsternas akademi, Höpkens
likaså af Vetenskaps-Akademien och Lovisa Ulrikas

och Hattarnas likaså af Vitterhets-Akademien. Med
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tystnad bör ej heller förbigås deras ihärdiga sträf-

vande mot den mer och mer inbrytande och för-

-itörande syndafloden af brännvin. För den histo-

riska opartiskhetens skull halva vi velat här åtmin-
stone i korthet påminna om äfven partiets ljus-

sidor. Deras utförligare beskrifning tillhör egent-

lisen historien om rikets inre förvaltning.

TOLFTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

MÖSSPARTIET ÖFVERTAGER RIKSSTYRELSEN.

De afskedade riksrådernas platser blefvo nu be-
satte med herrar af Mösspartiet, I hänseende till kansli-

president-ämbetet föllo de flesta tankarna genast på
Löwenhielm, hvilken med hänsyn till skarpsinne,

kraft, arbetsdrift och andra själs-förmögenheter var

kanske alla sina samtida landsmän öfverlägsen, i

följe hvaraf han också utmärkt sig som en bland

Sverges mest skickliga ämbetsmän; och i dessa för-

delaktiga omdömen instämde alla hans samtidingar,

både anhängare och motståndare, sä in- som ut-

rikes. Men de öfverensstämde ock nästan lika en-
hälligt i ganska ofördelaktiga omdömen öfver en
annan sida af hans personlighet. Man påstod näm-
ligen, att han var mycket egennyttig och fal för sä

in- som utländskt guld, svenska hofvets, Frankrikes
och slutligen också Rysslands; och att han der-
jemnte vände kappan efter vinden, följande än hof-

vets, än Hattarnas, än Mössornas fana; och att

han under ytan af ett rått umgängessätt och grof

rättframhet dolde sluga och fina beräkningar; -r-,

detta allt likväl med en försigtighet såstor, att han,;

oberäknadt några motgångar i yngre åren, aldrig
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ertappades med något lol, för hvilket han kunde
formligen anklagas, varande tillika, som sagdt är, så

utomordentligt duglig, att hvarje styrelse var högst

angelägen om hans biträde.

När nu efter Ekeblads afsked kansli-president-

ämbetet skulle återbesättas, voro alla partier ense der-

om, att med hänsyn till erfarenhet, kraft och själsför-

mögenheter var Löwenhielm den ojemnförligt mest

passande personen; men något livar ryggade till-

baka vid tanken på hans mindre berömliga egen-

skaper. Man hade fördenskull häldst önskat föreslå

Joakim v. Diiben; men Adolf Fredrik hade ännu
icke velat intaga denne herre i rådet, hvarföre han

ej heller kunde komma i fråga till kansli-president.

Man talade ock om den ännu icke afsatte Ruden-
sköld; men denne hade i egenskap af Hatt hela det

rådande partiet emot sig; — också om Adam Horn,

men denne ansågs ega hvarken större arbetsför-

måga eller större själsförmögenheter. Vare sig

af tacksamhet mot fadern. Arvid Horn, eller af

obenägenhet mot Löwenhielm, blef han dock af Hem-
liga Utskottet föreslagen. Men han afsade sig förtroen-

det, antingen af medvetande om sin oförmåga, eller af

fruktan för det stränga arbetet och för den i sådant

fall undanträngde Löwenhielms ovilja, eller ock för

den beskyllningen att hafva bidragit till Ekeblads

fall för att sjelf få intaga den så lediga platsen.

Hemliga Utskottet och några främmande sändebud

föreställde honom pligten och äran af att på faderns

plats fortsätta faderns verk; men alla böner blefvo

fruktlösa, och nu vände man sig till Löwenhielm,

hvilken mottog anbudet. Till biträdande riksråd i

kansli-kollegium utsåg han Friesendorff, hvilken var

misstänkt för samma fel som Löwenhielm, men icke

känd för några bland dennes lysande egenskaper.

Detta val jemnte andra likartade drag väckte genast

uppmärksamhet och missnöje. Ehuru förut hofvets

gunstling och främste medhjelpare, blef Löwenhielm
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numera af konungen mottagen med synbar köld,

och man hörde åtskilliga Mösspartiets herrar ångra

och beklaga, att man nödgats anförtro honom rikets

vigtigaste ämbete '). Alla omständigheter tycktes

dock bebåda, att han skulle komma att leda den

nya regeringen.

Bland de nu till riksråd utnämnde Mössorna

anmärka vi general-löjtnant Kalling, fordom mycket
väl anskrifven hos båda konungarna Fredrik och

Adolf Fredrik, men sedermera öfvergången från hof-

till Mösspartiet; — ytterligare Wallvik, som från

statskommissarie blef till riksråd upphöjd, emedan
hans kunskap om statshushållningen samt skicklighet

i dess räkenskapers förande och granskning troddes

blifva mycket nyttig; — ytterligare öfveriite Karl

Funck, en modig och ihärdig kämpe för spar-

samhet, rättvisa och ordning. Den mest framstå-

ende bland dem alla var dock Esbjörn Krister Reu-
terholcn. Farfadern, torpareson, dog som bruksegare

i Westmanland. Fadern blef landshöfding och fri-

herre och efterlemnade flere på sin tid ryktbara

söner; och deribland den ifrågavarande Krister, som
han vanligen skref sig. Vid några och 30 års ål-

der kammarherre och gift med en fröken Gyllenstierna,

drog han sig undan från det olTentliga lilVet och

tillbragte vid pass] 20 år på sin egendom Swidja i

Finnland, och ansågs vara en mycket besynnerlig

herre -). Vid riksdagen 1760 började han åter

framträda och det med så mycken förmåga, att han

af riksdagen 1765 nämndes till riksråd, och ut-

') Danska min. bref d. 23, 30 Aug., 6 Sept. Sai. d:o

d. 3 Sept. Prenss. d.o d. 13 Maj, 7. 13 Aug., 3, 16 Sept.

Österr. d:o d. 22, 27 Sept. Heuil. Utsk. prot. d. 2 Sept.

Sparreholms arkiv. J. M. till J. W. Sprcngporten d. 24
Aug., allt 1765.

^). Danska min. br. d. 15 Aug. 1766 säger, att han un-

der vistelsen i Finnland tillbragte 7 är i dess skogar, niistan utan

att tala med nSgon menniska; och att han icke pä flere år gått

till nattvarden.
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märkte sig i denna egenskap Iramlör sina kam-
rater genom kraft, mod och arhetsamhet. Han var

en upprigtig och varm anhängare af Mösspartiet

och af friheten och afsade sig en honom erbjuden

ordensprydnad. Ingen kämpade för det fria stats-

skickets grundsatser med mera kraft, mod och
omutlig följdrigtighet än han. Men när partiet ville

tillgripa stämplingar och olagligheter, satte sig Reuter-
holm ofta och kraftigt deremot, och kämpade då för

rättvisa och billighet äfven mot vederdelomän.

Man hade vid detta tillfälla talat också om
Höpkens återinträde i rådet, och han tyckes hafva

sträfvat derefter och i sådan afsigt åter infunnit sig

vid riksdagen. Men å andra sidan, och när det

kom dertill, skrämdes han tillbaka af sin egen för-

sigtighet, eller stöttes han tillbaka af sina mänga
ovänner och isynnerhet af Löwenhielm, som ville

utan någon farligare medtäflare ensam styra; sä

gick åtminstone talet ^).

En bland Mösspartiets utmärktaste personlig-

heter var den förut ofta omtalade statssekreteraren

Joakim v. Diiben. Han hade förut länge och i

hög grad åtnjutit Lovisa Ulrikas förtroende, men
sedermera råkat i delo med den nye gunstlingen

Sinclair; enn dan, sade man, bägge ville hafva vår-

den af hennes handkassa sig anförtrodd. Sinclair

segrade, och Diiben föll i högsta onåd; också,

hette det, derföre, att han stundom vågade motsäga
drottningen. Han öfvergick sedermera till Mös-
sorna, hvilka derföre vid nu yppade ledigheter ville

nödvändigt hafva honom in i riksrådet, och uppförde

honom under denna riksdag icke mindre än fyra

serskiida gånger på rådsherre-förslag: men vid ut-

nämningen blef han alla gångerna af Adolf Fredrik

förbigängen. Ständerna beslöto då, att den, som
blifvit af dem tre gånger föreslagen men af konungen

M Danska tuin. br. d. 30 Juli 1765.
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alltid förbigången, skulle, då lian al' ständerna fjerde

gången föreslogs, vara sjelfskrifven och följaktligen

ensam uppföras på förslaget, och i enlighet der-

med blef han af ständerna nu för femte gången
föreslagen. Men Adolf Fredrik, eggad af drottnin-

gen och franska ministern, vägrade likväl under-
teckna kallelsebrefvet. Rådets böner och varningar

voro länge fruktlösa, och konungen bad dem an-

vända namnstämpeln.' Slutligen gaf han dock med
sig, och på detta sätt kom Joakim v. Diiben d. y.

in i rådet ^).

Inom j)artiet funnos ock några andra utmärk-
tare personligheter t, ex. Ridderstolpe och Rud-
beck, hvilka kunnat vid rådsherre-valen komma i

fråga. Orsaken hvarföre sådant ej skedde, är oss

obekant.

TRETTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

MÖSSPARTIETS STYRELSE-GRUNDSATSER.

Det sätt, hvarpå Hattpartiet velat styra och till

ära och välstånd upplyfta Sverge, hade varit dels

krig och eröfringar, dels en lysande och praktfull

både holhållning och förvaltning, dels en genom
understöd, monopolier och handelstvång, liastigt

framkallad blomstring af manufakturer och handels-

kompanier m. m.; — och för att kunna obehindradt

skälla sig medel till dessa afsigters genomdrifvande

hade man öfver flere utskott och deras verksamhet
kastat en mer och mer förtätad hemlighets-slöja.

I motsats till dessa och åtskilliga andra Hattarnas

grundsatser antog mi Mösspartiet till mål för sin

') Prouss. min. br. il. 13 Sepl. Danska dito d. 30
Juli 1765.
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styrelse främjandet af fred, af sparsamhet, af bättre

lagslcipning och\ förvaltning, af liTistulUghet mellan
frälse och ofrälse, af friare handelsrörelse, af se-

delmyntets ordnande; och slutligen, och som ett

kraftigt medel till vinnande af dessa mål, införandet

af offentlighet i förvaltningen och af en mycket
utvidgad trycTcfrihet. Vi skola betrakta de åtgerder,

som i hvart och ett af dessa vigtiga hänseenden
blefvo under ifrågavarande riksdag vidtagna.

FJORTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 17ö3— 1766.

MÖSSPARTIETS FREDLIGA STATSKONST.

Förnämsta dit syftande åtgerden var, att upp-
lösa det gamla förbundet med Frankrike och i

stället sluta sig till England. För fullständig upp-
fattning af denna betydelsefulla åtgerd är det nöd-

vändigt att i minnet återkalla verkliga beskaffen-

heten af den politiska förbindelse mellan Sverge och

Frankrike, som i öfver ett århundrade nästan oaf-

brutet fortgått.

En bland de vigtigaste företeelserna inom euro-

peiska statskonstens område hade under sjuttonde

århundradet varit Frankrikes och Österrikes lång-

variga strid om öfverväldet. I följe af densamma
hade Frankrike sökt värfva till bundsförvandter åt-

skilliga andra stater och i synnerhet Sverge. Detta

skedde första gången, när omkring 1630 Frankrike

bidrog till Gustaf Adolfs inledande i trettioåra kri-

get. Genom detsamma skördade väl Sverge lysande

krigsära och stora fördelar. De sednare hade dock

kunnat blifva mycket större, så framt ej Frankrike

genom sitt sändebud Chanut öfvertalat Kristina att

mot Axel Oxenstiernas råd nedlägga sina anspråk

på det för Sverge välbelägna Hinter-Pommern och i
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stället åtnöjas med de spridda eröfringarna af Wis-
mar, Bremen och Verden, hvarigenom Frar)krike

kunde sä mycket lättare uppdrifva sina egna an-

språk samt förvärfva Eisass och tryggare hesittning

af några delar i Lothringen, två för detsamma
ganska välbelägna landvinningar. Efter Karl Gustafs

krig också mot Frankrikes fiende Österrike var det

vid freden 1660 förnämligast genom Frankrikes

kraftfulla^ hjelp^ som Sverge fick behålla För-Pom-
mern. Ar 1675 var det; Frankrike, som lockade

Sverge till deltagande i tyska kriget; men som äfven,

när detta aflopp illa, hjelpte Sverge att också denna
gång få För-pommern tillbaka. Det ädelmodiga un-
derstöd, hvarigenom Ludvig den fjortonde således

både 1660 och 1679 återförskafTade Sverge nämnde
land, stod dock i nära sammanhang med den egen-

nyttans beräkning, att Sverge skulle genom nämnde
besittning kunna lättare lockas till deltagande i

Frankrikes tyska krig och lättare falla dess fiender

i ryggen. Omkring år 170,3 sökte Ludvig den fjor-

tonde genom egna underhandlare och några mutade
svenskar locka Karl den tolfte till envist fullföl-

jande af polska afsättnings-kriget, och bidrog såle-

des till fortsättandet af detta företag, hvilket i främ-
sta rummet förberedde svenska storhetens fall. Ar
1747 var det förbundet med Preussen och Frank-
rike, som förorsakade Rysslands fiendtlighet och deri-

genom Sverges kostsamma krigsrustningar åren
1748—1750.' Åren 1741 och 1757 var 'det båda
gångerna Frankrike, som lockade Sverge till krig,

första gången mot Ryssland ^), som var vän af

Frankrikes motståndare Österrike: och andra gån-
gen mot Preussen, som var Frankrikes omedelbara
fiende, och båda gångerna till Sverges förlust och

') Frankrike afnulde viil pS slutet nSgoii gSiig frän ileUa

Iwig; men vax* likvul den magt, som hiifvudsakligen detsamma
föranledde.
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riesa. Med undanlag af Karl den tionde Gustafs

och några Karl den tolftes fälttåg, liade alla Sver-
ges frän 16Hfl till och med 1757 förda krig varit

mer eller mindre följder af förbindelsen med Frank-
rike. Förhållandet hade stundom varit af detta sed-

nare uttaladt på ett stötande, ett förödmjukande
sätt. Sverges Tconung^ sade en fransk underhand-
lare, Sverges Tionung är en legofurste, som skall

komma med sina troppar^ så snart Frankrike rör

trumman; och nu ville Choiseul ej utbetala några

lofvade underhållspenningar; ty, sade han, Sverge

har ej visat Frankrikes konung den billiga vörd-

nad, det är honom skyldigt för hans stora välger-

ningar; — och en annan gäng, att man väntade,

det Sverge skulle kasta sig i Frankrikes armar, o.

s. v. Sådan var i korthet det svensk-franska för-

bundets historia.

Ju tydligare dessa företeelser uppfattades af

Sverges statsmän och kunnigare personer, och ju

svårare de olyckor och bördor varit, som krigen

medfört, desto mer afkyldes ock kärleken till det

franska förbundet. Stoltheten, inbillningskraften och

krigslystnaden sökte visserligen vända sina och all-

mänhetens blickar frän förhållandets mörka sidor

och i stället tjusa örat genom stora ord om eröf-

rade länder, slagna fiender, tagna segertecken och

vunnen krigsära; men dels tyckte många, att dessa

yttre fördelar blifvit alltför dyrt köpta, nämligen

genom inre fattigdom och nöd; dels hade på de

sista femtio åren d. v. s. allt sedan J712 krigs-

äran, segertecknen och eröfringarna tillfallit icke

Sverge utan fienderna. Dessa tankar och denna

erfarenhet alstrade hos^ många en bestämd obenä-

genhet för franska förbundet med ty åtföljande bi-

liang af krig, och i stället framträdde mer och mer en

stark benägenhet för den äsigt, som fordom hyllades

af Johan Gyllenstierna m. fl.; nämligen att Sverge,

skyddadt bakom sina skärgårdar och haf, skulle
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undvika all inblandning i de stora europeiska stri-

derna och i stället arbeta pä sin förkofran i sed-

lighet, statsskick, ordning och välstånd.

De flesta Hattpartiets ledare, Gyllenborg, Tessin

och Höpken, voro begäfvade med liflig inbillningskraft

och mycken kärlek för allt lysande och storartadt,

och hade till följe deraf med hjerta och själ om-
fattat franska förbundet. Det var ock genom det-

samma och genom dess krigiska rigtning, som be-

sagde herrar år 1739 lyckades besegra de fredliga

Mössorna och rycka till sig högsta magten, och att

de sedermera lyckades äfven behålla den, var lika-

ledes i mycket ett verk af Frankrike och dess un-
derstöd. Hattarna voro fördenskull vid franska för-

bundet fastade af både öfvcrtygelse, tacksamhet och

egennytta. Men till följe just af dessa omstän-
digheter var samma förbund i Mössornas ögon
myckel förhatligt, och än mer, när de betänkte,

hvilka olyckor det dragit öfver fäderneslandet, och

genom hvilka bedrägliga medel det segrat och upp-
rätthållit sig. För dess störtande talade således

icke blott enskild partihämnd och enskild magtlyst-

nad, utan ock en ren och ^arm fosterlands-kärlek

och en ren och stark rättskänsla; och det var till

följe af alla dessa omständigheter, som de nu till

magten komna Mössorna beslöto upplösa den fran-

ska förbindelsen.

Do vände i stället sina blickar och önskningar

till England, hvilket erböd vänskap och understöd.

Men äfven detta förslag hade ganska betänkliga sidor.

Englands statskonst bestämdes vanligtvis af de för-

delar, dess handel och fabriker kunde vinna eller

förlora, och det hade hela tiden bortåt med ovänliga

blickar betraktat Hatti)artiets försök till upplyftande af

Sverges manufakturer och handel, och svenskarna

hade i friskt minne det våldsamma sätt, hvarpå

England sökte (|väfva Sverges börjande ostindiska
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kompani ^). Under 1765 års brytning framhöll ock
Hattpartiet gång på gång, huru England genom
Mösspartiets understödjande sökte förstöra den han-
del och manufakturer, Hattarna framdrifvit och
skyddat, och i hvilka England befarade framtida

medtäflare. Beskyllningen innebar mycken sanning,

och Sverges då varande ställning följaktligen många
svårigheter. Det hade att välja emellan antingen

Frankrike med dess planer och vana att i sina krig

inlocka Sverge såsom vapendragare; — eller ock
England med dess planer att tillintetgöra Sverges

handel och; manufakturer. Trötthet vid det gamla
förbundet, den färska erfarenheten af dess många
medförda olyckor, den häftiga oviljan mot dess an-

hängare Hattarna, och mest af allt svenska folkets

längtan efter en säker och långvarig fred, dessa

känslor förde allmänna tänkesättet till förbund med
England och derjemnte till fred med både Ryssland,

Preussen och Danmark. Egna voro de krigslyst-

nadens skäl, hvilka Hattpartiet stundom mot denna
allmänna grannsämja framkastade. Det anmärkte
t. ex., att Sverge skulle på sådant sätt binda sina

händer och hindras från att börja krig mot någon
af grannarna, hvilka dock voro de enda. frän hvilka

det kunde göra några nyttiga eröfringar och dy-

medelst verkligen öka sin magt, hvartill deremot
ett förbund med Frankrike skulle gifva öppet till-

fälle och kraftigt understöd ^). I Hemliga Utskottet

fördes härom häftiga tvister. Fersen påstod engel-

ska förbundet vara skadligt; men fick skarpt mot-
stånd af Sebaldt, Ribbing och Ridderstolpe, hvilken

sednare anmärkte, att det var tvärtom fransJca för-
bundet, som verJcat sJcadligt; emedan det indragit

oss i två olycMiga krig, sJcaJcat vår banJc, tömt

våra Jcassor och förstört vårt välstånd. Det blef

') 33. 207. 34. 140, 141.

2) österrik, min. br. d. 20 Maj 1766.
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dock i synnerhet mellan Ferson och Serenius, som
striden fördes, och det med långa, utförliga skrifter,

likväl utan att någondera kunde öfvertyga eller tysta

den andre. Förbundet med England blef dock in-

gånget och af ständerna i riksdagsbeslutet stad-

fästadt, och^ härmed hade Sverge inträdt på banan

af en ny och långt mera fredlig statskonst än den

förra styrelsens ^).

Från denna stund uppgaf Frankrike åtminstone

för den gången allt hopp att kunna genom stän-

dernas bearbetande någonting vinna. Det vände sig

i stället till konungahuset, och sökte hjelpa detta

till ökad magt för att sedermera kunna genom
dess bearbetande och mutande lättare genomdrifva

Pariser-hofvets planer. Ludvig den femtonde skänkte

i sådan afsigt 1,200,000 livrés personligen åt Adolf

Fredrik och Lovisa Ulrika, hvilka klagade öfver

penninge-brist. Han sökte äfven pä annat sätt un-

derhålla de gamla förbindelserna. När ständerna

borttogo största delen af Tessins pensjon och ut-

kräfde dryga böter af några Stockholms handlande,

anslog Ludvig åt den förste en årspenning af

12,000 livrés och åt de sednare ett räntefritt lån af

800,000 francs.

FEMTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

MÖSSPARTIET INFÖR SPARSAMHET I STATS-

HUSHÅLLNINGEN.

En klass sädana åtgerder bestod deri, att man
antingen indrog flere enskilda ämbeten och stundom
hela ämbetsverk, eller ock nedsatte deras löner och

stater.

') Heinl. Utsk. prot. d. 20 Febr. 1765, Ii Tcbr. Ii

Sept., 6, 14 Okt. 1766.
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Tillförene är berältadt '), huru vid riksdagarna

ämbetsmännen hade ganska stort inflytande. De
begagnade det stundom till ökande af både sitt an-
tal och sina löneCörmäner; — ett missbruk, hvilket

liksom många andra lätt under Hattpartiets rege-

ring fortfara, men för hvilket nu och till följe af

Mössornas och ofrälse-standens erhållna öfvervigt

efterräkningens stund kommit.
Räfsten vände sig i första rummet mot några

ämbetsverk, hvilka blifvit af Hattarna inrättade

men af Mössorna ansågos öfverflödiga; emedan der

förefallande göromål kunde och borde bestridas

af förut anställda och aflönade ämbetsmän. Af
denna orsak upphäfdes nu manufaktur-kontoret

och riksens ständers kontor samt några andra obe-
tydligare verk. Afven minister-platserna i Dresden
och Hamburg skulle som öfverflödiga indragas.

Likaledes blefvo afskedade och för framtiden för-

bjudna alla serskilda mellan riksdagarna arbetande

komitéer eller direktioner; ty, sade man, de frå-

gor, JwilJcas utredande varit åt dylilza tillfälliga

myndigheter itppdragna, höra inom livarje område
utarbetas af dit hörande ordinarie ämbetsmän och

för dessas vanliga löner, utan att betunga staten

med kostnaden för dertill upprättade serskilda äm-
betsverk eller komisjoner, och af denna anledning

indrogs bland annat en lön af 9,000 d. s. m., som
Hermanson vid en dylik befattning åtnjutit. Det
hade äfven, och icke sällan händt, att personer, som
haft dylika uppdrag med dervid fästadl arvode, fått

också efter afslutade göromål år efter år behålla qvar

sina dervid blott för tillfället anslagna löneförmåner.

Dylika missbruk och orättvisor blefvo nu öfverklagade

och afskaflfade, och en och annan måste till staten åter-

betala, hvad han olagligen uppburit. Räfsten sträckte

sig äfven till hären. Ett helt regemente, det cron-

1) 39. 69, 70.
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lielmska, indrogs och likaså 200 man på hvarje

iirfvadt regemente m. m., genom hvilket allt man
riigen inbesparade 880,000, liksom genom indrag-

ingar yid artilleriet och flottan m. m. en summa
1 733,500, allt d. s. m.

Också många enskilda sysslor blefvo med sina

liner indragna, bland andra det arvode af 2,000 d.

s. m., som man 1762 gifvit åt Sinclair för hans
uppdrag att följa prins Gustaf pä dennes inrikes

resor; likaså den banko-kommisarie-befattning och
lön, hvarmed man 1761 mutat Gustaf Keuterholm
till tystnad. Några allmänna anslag blefvo, ehuru
icke indragna, dock betydligt förminskade; t. ex.

slottsbyggnads-staten med 80,000 och allmänna bygg-
nadsstaten med 680,000, allt d. s, m.; likaså några
serskilda ämbetsmanna-inkomster, t, ex. justitie-

kanslerns, E. v. Stockenströms ^), resepengar, Ulrik

Schelfers minister-arvode och i synnerhet öfverpost-

direktören Benzelstiernas ämbetsmanna-sportler. Den
sistnämnde hade utöfver sin bestämda lön tagit 6
procent af postverkets årliga behållning. En sådan
inkomst ansågo dock Mössorna både olaglig och
obillig, hvarföre den nedsattes till 4 procent, och
han måste till staten återbetala 150,000 d. s. m.,

hvilka han under de förra åren på ofvannämnde
sätt uppburit. Så fortgick man i många vägar och
ville så fortgå i än flere. 1 sin ifver yrkade en och
annan på nedprutning af rådsherrarnas lön och af

utrikes ministerstaten, och bonden Bryngel Jonsson
ville indraga än flere regementen samt ollicers-

boställena vid adelsfanan -i o. s. v.

M Man ville deremot öka hans löii.

2) Sax. min. bref d. 19 Äpr. Österr. il:o d. II Sept.

1766. Heml. Utsk. prot. d. 10 Mars., 31 Maj 1765. Bon-
des t. pr o t. d. 3 Maj 1765. Riksene stiinders bref d. 2
Okt. 1706.
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En annan sparsamhets-åtgerd var att indraga

eller förminska de |)ensjoner, understöd och nåde-
gåfvor, som till stort, allt för stort antal och belopp

blifvit gifna ^). Ju större missbruket varit, desto

större var förbittringen och desto strängare blef

räfsten, och den vände sig till alla samhällsklasser,

serdeles de högre. Förhällandet till sjelfva konun-
gahuset skall längre fram serskildt beskrifvas. Här
vilja vi dock omtala, huru man gick till väga med
dess närmaste omgifning. Från Tessin och Karl

SchefTer -) togos de pensjoner, hvardera på 6,000

d. s. m."^), hvilka de åtnjutit såsom kronprinsen

Gustafs förra guvernörer; likaså gick det med de

pensjoner, hvardera vanligtvis 1,000 d. s. m.,

några än högre, hvilka man beviljat åt flere bland

prinsarnas fordna lärare och kavaljerer t. ex. Greutz,

G. F. Gyllenborg, Schröder, Fredrik Sparre, Vol-

temat m. fl. *), och många andra hoftjenstemän.

Rådsherrarnas pensjoner blefvo nedsatta från 6-

till 4,000 d. s. m. Tessin, ät hvilken man vid

afskedet skaffat en råds-pensjon af 12,000 ^), fick

den nu nedsatt ej blott till 4- utan till 2,000, allt

d. s. m. ty han hade af densamma redan uttagit

stora summor i förskott ^j. Också antalet af råds-

herre-pensjoner minskades. Genom många afsägnin-

gar eller afsättningar hade nämligen tillkommit

1) Preuss. min. bref d. 26 Sept. 1766.

2) Riksark. Hiksens ständers bref Okt. 1766. För-

teckning öfver pensjoner n:o 2. Se ock Statskontoret, Dispo-

sitionerna. Handl. rör. Skand. Hist. 16. 247 säger, att Scheffers

pensjon borttogs utan plenorum vetskap.

3) Förut är anmärkt, att Tessin som guvernör tjenstgjorde

knappast 2 år.

*) Se citat. n:o 2.

*) Utom de 6,000, han hade som kronprinsens f. d, guvernör.

Han hade således haft i pensjon 18,000 d. s. m. d. v. s. 24,000

rikdaler riksmynt, och derjemnte Leckö kungsgård.

6) Riksark. Rikseus ständers bref Okt. 1766. För-

teckning n:o 1 öfver pensjoner.



113

många tjenstlediga råilsherrar. Här finnes, sade man
vid riksdagens början, en tjensfgörande och en tjenstfri

rådsuppsäftning, hvilJcas medlemmar dock alla åtnjuta

lön eller pensjon; detta till stor tunga för staten, och
till stor harm för betraktaren ; i synnerhet då man ser

de stora pensjoner, Tessin och Höpken åtnjuta. I verk-
ligheten funnos vid början af 1765 åtta tjenstlediga

rådsherrar, hvilka i pensjoner uppburo tillhopa

58,000 d. s. m.; och man kände förvisso, att deras

;intal skulle under nu pågående riksdag än mer
ökas till än större tunga för staten. Ständerna be-
ilöto fördenskull, att pensjonerna skulle minskas, icke

blott till belopp, som nämndt är, från 6,000 till

4,000 d. s. m. utan ock till antal, nämligen att blott

de fyra äldsta eller mest välförtjenta rådsherrarna
skulle erhålla pensjon, och att de andra finge in-

vänta blifvande ledighet, genom hvilken åtgerd pen-
sjons-staten för afskedade rådsherrar nedsattes från

58- till 16,000 d. s. m. De fyra, som nu fingo be-
hålla pensjon, voro Tessin, Akerhielm, H. A. Gyl-
ienborg, som i väl afpassad tid öfvergått från Hatt-

till Mösspartiet, och den gamle Gustaf Fredrik v.

Rosen.

Mycket uppseende väckte frågan om sistnänmde
nu 77-årige herre. Han hade varit Karl den tolf-

tes följeslagare på ridten frän Turkiet, och qvarstod

som ett slags ålderman inom rådet och var för

sin redlighet och sina år mycket aktad. Föga skick-

lig hushållare, hade han, ehuru anställd i lönande
befattningar, icke samlat någon förtnögenhet utan
tvärtom tillsatt sin egen, så att hans grelvinna måst
sälja några dyrbarheter för att kunna upprätthålla

huset. Nu skulle han ur rådet afskedas såsom
hörande till Hattpartiet och tillika allt för gammal,
och det tycktes, som ständerna och i synnerhet prester

och bönder icke ämnade gifva honom någon pensjon.

Men till hans försvar höjdes flcre och starka röster,

PVyxeUs Ber. XLl 8
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I borgareståndet utbrast Schauv: riksrådet liosen

är den ende, som återstår af konung Karl den
tolftes hjeltar; det var också han, som 1743 för-
svarade Stockholm mot dalkarlarna; han, som länge

stod i Finnland på vakt mot ryssarna; han, som i

sin höga ålderdom var färdig att genast och vid

första kallelse hegifva sig ut mot preussarna. Jag
kan ej utan största rörelse tänka p& det sätt, hvarpå
man nu vill behandla en så förtjent herre. På
riddarbuset talade sjelfva Mössan Gyllensvan om
hans fattigdom och hans förtjenster, och Fersen
sade: ifall man vill afsätta Rosen för hans ålder-

doms skull, hvarföre afsätter man då icke likaledes

en hop gamla biskopar och borgmästare; och, til-

lade han, fordom hade man ett än vigare sätt att

blifva af med gamla, besvärliga gubbar; man kastade

dem helt enkelt utför ättestupan. Slutligen gåfvo

prest- och bondestånden med sig, och Rosen, ehuru
nu först entledigad, blef en bland de fyra rådsher-

rar, som erhöllo pensjon. Alla de andra så väl

förut som nu afskedadc mistade eller fingo sig

icke tillerkända någon rådspensjon. Märkligast

härvid var förhållandet med Höpken. Han hade
vid afskedet 1761 velat förskaffa sig en pensjon af

ej mindre än 10,000 d. s. m. ^), men mistade nu
alltsammans till följe af den allmänna oviljan öfver

hans uppförande, när pommerska kriget beslutades,

och likaså' deröfver, att han misstänktes för egen-
nyttigt deltagande i vexelkontorets rörelse; Rudbeck
sökte mildra utslaget, men förgäfves.

Afven mot fruntimmer gick man tämligen

strängt till väga. Hårlemans enka, den på sin tid

mycket omtalade Henrika Liewen, var nära att för-

lora sin pensjon ; men emedan hon till offentliga

verk förärat sin mans rika samlingar af böcker och

') Riksark. Riksens ständers bref Okt. 1766. Förteckn.

11:0 2 öfvtr pensjoner. Se ock Statskontoret. Dispositionerna.
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konstskatter tili ett värde af flere gånger pensjo-

:*'ns belopp, fick hon behålla den, dock med någon
linskning al" dervid åtnjutna fördelar. — Vi min-
is, huru Ulrika Strömfelt såsom kammarfröken

iios Lovisa Ulrika hade för frihetspartiets ledare

1 djt drottningens åtgerd att pantsätta svenska kro-
;.ins juveler för att få medel till svenska frihetens

I fidertrv ekande ^). Hon erhöll då af riksdagen en
irlig pensjon af 2,000 d. s. m. och blef mycket
f>eprisad under nauin af riksens ständers dotter, och
.ort derefter gift nied den bekante dåvarande fri-

;it.-tskämpen sedermera utmärkte öfverståthållaren

Karl Sparre. Men vid nu anställd räfst togo Möss-
partiets ständer ifrån henne hela årspetmingen. —
Enkan efter fosterlands-vännen Jonas Alströmer
hade ock fått en pensjon på 2,000 d. s. m. årligen;

men älven denna blef af ständerna indragen, huf-

Yudsakligen på presternas och böndernas yrkande,

och med det anförda skäl, att Alströmer åtnjutit

alltför stora fördelar af staten, och att hans manu-
fakturer icke medfört någon deremot svarande nytta,

och att hans enka vore sä rik, att hon ej borde
betunga den fattiga staten, det fattiga skattdragande

folket. Af dessa exempel kan man någorlunda be-

dömma förfaringssättet. Summan af de pensjoner,

som vid årets slut skulle indragas, steg till 92,050

d. s. m. Mot lägre tjenstemän samt fattiga eiikor

och barn visades mer skonsamhet, och de pensjoner,

sådana fingo behålla, stego hopräknade till 140,724,

deribland till fattigare personer inom hofstaten 29,031

allt d. s. m. '^). xMen vid dessa personers frånfälle

') 39. 198. Dur uttalad** något tvifvel om iippfziftens till-

förJitlighet. Men vi hatva sedermera funnit den bekräftad genom
Österr. min. bref af d. 19 April och Danska af d. '2 April 1765,

hvilka begge, skrifna nära tio år efteråt, innehålla samma be

rättelse.

^) Enligt ständerua.s uppsrift; men enligt dispositionerna steg

Sr 17()4 hela petisjonsstaten till blott 116,216 d. s. u.
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eller myndighetsålder skulle äfven deras årspennin-

gar till staten indragas.

Under denna brytning såg man åtskilliga drag

af sjelfuppolTring och fosterlandskärlsk. En lands-

höfding Ehrencreiits och en aktuarie Rrovall erbjödo

sig sjelfmant att alstå från innehafda pensjoner för

att derigenom i någon mån lätta d©n hårdt anlitade

statskassan; och äfven Westerman, den sedermera
ryktbare Lilliencrantz, utmärkte sig genom likartad

uppoffring.

I sin slutberättelse hafva ständerna uppgifvit,

att de genom indragningar eller nedsättningar af

löner, pensjoner och nådegåfvor m. m. hade endast

för detta år, de följande oberäknade, insparat en

summa af 450,000 d. s. m. ^).

Att ständerna godtyckligt indrogo pensjoner och

andra fördelar, som voro af förra ständer lagligt

gifna, och anställde räfster öfver sädana räkningar,

för hvilka lagligt frikännelse-bref redan erhållits, —
detta blef af många tadladt såsom härdhändt, obil-

ligt, t. o. m. orättvist, och bidrog mycket till den

ovilja, hvarmed denna riksdag af många betraktades.

En tredje klass sparsamhets-åtgerder bestod i in-

dragningar eller nedsättningar af understöd eller lån,

lemnade åt manufakturer, näringar eller andra företag,

som ansågos medföra allmän nytta. I sin ifyer att

hastigt och till lysande verksamhet uppdraga dylika

anläggningar hade Hattpartiet beviljat dem många och

stora summor. Mössorna invände likväl, att under-

stöden någon gång voro större, än den erhållna

>) Heml. Utsk. prot. d. 7 Maj, 29 Juli, 11 Sept.

Prestest. prot. d. 15 Jan. Borgarest. d:o d. 17 Aug. Bon-
dest. d:o d. 26 Febr. Riksens ständers bref d. 2 Okt.

Österr. min. bref d. 19 Apr. Preuss. d:o d. 30 Sept, allt

1766. Preuss. d:o d. ?6 Sept. Danska d:o 2 Apr., båda 1765.
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vinsten; — att do ofta voro gifna på bekostnad af

rikets öfriga innevånare, hvilka för att skafTa dylika

jienninge-understöd åt manufakturerna fingo sina

skatter ökade, och för att skafla afsättning åt samma
nanufakturer nödgades köpa dessas tillverkningar

mII högre pris och sämre beskaffenhet, än man kun-
nat erhålla hos utländningen ; — att understöden

hlefvo mången gång utdelade mindre till up{)mun-
tran af näringarna än till hjelp åt partivänner; —
att Hattregeringen icke med nog sorgfälligliet tillsett,

huruvida dessa hjelpemedel blefvo till sina bestämda
ändamål använda; — att summorna derföre stun-

dom bortslösades utan nytta för det allmänna: —
att manufaktur-fondens fordringar icke blefvo med
vederbörlig noggrannhet bevakade, o. s. v. Dylika

företeelser hade mot äfven denna sida af Hattarnas

förvaltning högeligen uppretat allmänna tänkesättet,

hvarföre nu ständerna beslöto att äfven härutinnan

göra stora indragningar. Några bland dessa voro af

betänklig art, t, ex. indragningar i slottsbyggnads-

och allmänna byggnadsstaten och i några utgifter

för strömrensningar i Finnland m. m. Men å an-
dra sidan upptäcktes och afskaffades många grofva

försummelser ocli missbruk. Se här några talande

exempel! Ofverdirektören Gottfrid Säck hade 1757
fått till understöd vid en forvagnsinrättning låna

0,000 d. s. rn., Iivilkas återkräfvandc man dock allt

sedermera uraktlåtit, men hvilka nu riksdagen 1765
befalito indrifvas. — Ett så kalladt saltkompani

hade från 1750 fått understöd af 1 d. k. m. för

hvarje införd tunna salt mot villkor att åt rikets

innevånare tillhandahålla behöfligt förråd af denna
vara och till ett pris af 18 eller 19 d. för tunnan.

Det oaktadt klagades snart öiver både brist och
högre pris. Med anledning häraf beslöt riksdagen

1762 en varning till saltkompaniet och en hotelse,

att, om felet icke rättades, skulle salthandeln lem-
nas fri. Men vederbörande visste ställa så till, att
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detta ständernas beslut icke blef meddeladt åt re-

geringen och således icke kom till verkställighet;

utan missbruket fick fortfara till vinst för salt-

kompaniet men till förlust för kronan och för un-
dersåtarne. Nu blef felet omigen öfverklagadt, och

ständerna beslöto indraga nämnde saltpremier och

anställa rättegäng mot dem, som förhemligat det

förra beslutet. — Ostindiska kompaniet hade för-

bundit sig att från 1746 gifva kronan en ärlig be-

villning af 50,000 d. s. m.; men 1752 blef denna

af ständerna efterskänkt, ty kompaniet påstod sin

rörelse då för tiden lemna så föga aikastning, att

verket utan dylik eftergift icke skulle kunna fort-

sättas. Några år sednare blef dock rörelsen omigen

så fördelaktig, att den utan svårighet kunde bära

afgiften; men regeringen lät dock kompaniet fort-

farande åtnjuta den numera iifverflödiga lättnaden.

Riksdagen 1762 ville anställa efterräkning härutinnan,

och kompaniet erbjöd i förlikning 100,000 d s. m.;

men i anseende till besagde riksdags tvister och

besynnerliga omkastningar blef den gången ingen-

ting afgjordt. Riksdagen 1765 upptog saken ånyo

och med större eftertryck. Ostindiska kompaniet
erbjöd då i förlikning 200,000, och när detta ej

antogs, slutligen 450,000 d. s. m., hvaremot kronan

nedlade alla ansj)råk för både den förflutna och

kommande tiden. — Redan är visadt ^), med hvilka

stora summor samt ofta orättvisa åtgerder Hatt-

partiet sökte upphjelpa manufakturerna, men seder-

mera genom försummad tillsyn låtit en betydlig del

af understöden förfaras utan någon nytta för det

allmänna. Ehuru förhållandet hade af ständerna

vid 1751 års riksdag blifvit allvarligen öfverklagadt,

fortforo dock försummelserna och vanvården; och

för 1756 års ständer framlades en förteckning, som
med namnens utsättande uppräknade flere personer.

') 38. 132—144 och har ofvan.



119

hvilka för tillämnade fabriks-inrättningar erhållit

understöd, men sedermera dels aldrig anlaggt någon

fabrik, dels inom kort nediaggt den, de påbegynt,

utan att likväl statens fordringar blifvit hos dem
nf manufaktur-kontoret bevakade eller indrifna.

Likväl voro understöden eller lånen stundom gan-
ska stora; t. ex. för det enda året 1738 stego de

hoplaggda till 1,068,617, deraf ensamt åt Vedevåg
122,026 och åt Alingsås 410,265, allt d. s. m. Har-
men öfver de nu upptäckta bedrägerierna och öfver

(le förlorade summorna och öfver ligans beskyddare

Hattarna blef allmän och stark. Härtill kom, som
nämndt är, den erfarenheten, att manufakturer och

fabriker kunde också utan alltiiänt understöd bära

sig. Följden blef, att ständerna indrogo många åt

sådana verk gifna lån, bidrag och friheter, hvilket

hade till följd, att de flesta och största medelst

oflentliga understöd uppdrifna inrättningarna genast

upplöstes och föllo till intet; deribland ock de

många anläggningarna vid Alingsås, hvilken stad ge-

nom Alströmers företagsamhet stigit till en folk-

mängd af, säges det, 18,000 personer, men nu
inom få år föll ned till en obetydlighet.

Att Knglands ovilja mot Sverges uppväxande
manufakturer bidragit till nu inträffade omstört-
ning, är redan berättadt. Det säges tillika, att

också konungen i Preussen har dertill i någon män
medverkat; nämligen för att skaffa ökad afsättning

ät sina undersåtares i Schlesien anlaggda fabriker ').

Under dessa stränga indragningar iakttogo dock
ständerna den mildrande åtgerden, att många vid

manufakturerna anställda och välförtjenta arbetare

och ämbetsmän, hvilka genom verkens indragning
blifvit brödlösa, fingo behålla sina löner, till dess

man kunde skaffa dem någon annan lönande sys-

selsättning.

') Heml. Utbk. prot. Aup. 1766.
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I snmmanliang med dessa räfster må, oaktadt

sin något olikartade heskafferihet, nämnas äfven den
vigtiga ålgerden, att genom vissa Icronans penninge-
räntors afräknande på statsverJcets skuld i banken
efter kurs indrogs en summa af icke mindre än
4,266,868 d, s. m.

En fjerde klass sparsamhets-åtgerder rörde

konungahuset. Yid slutet af riksdagen 1762 voro

folkombuden mycket gynnsamt stämda mot hofvet,

ja ända til! frikostighet '). Under mer än första

hälften af riksdagen 1765 följdes samma äsigter»

vare sig af öfvertygelse, eller af Mössornas fruktan,

att strängare åtgerder kunde drifva hofvet till än

närmare förbund med Hattarna. Riksd^agen var för-

denskull i början ganska medgörlig. Åt Adolf Fre-
drik beviljades också för framtiden det anslag af

70,000 d. s. m. 2) hvarmed förra riksdagen ökat

hans handpenningar; — åt kronprinsen Gustaf blef,

genom uppofTring och utbyte af kungsgården Went-
holmen, Karlbergs lustslott öfverlemnadt; — åt hans
blifvande gemål Sofia Magdalena likaledes Ströms-
holm; — och åt prinsessan Sofia Albertina ett be-

tydligen ökadt anslag; — hvarjemnte ständerna tyck-

tes tvärt emot sin år 1756 afgifna hotelse ^) ämna
betala en skuld af 121,833 d. s. m,, som arfprin-

sarne ådragit sig *). Älven åt flere hofvets anhän-
gare, som 1756 blefvo dömda till större eller min-
dre strafT, beviljades nu åtskilliga lindringar, t. ex.

åt Fernbom och i synnerhet åt Ichsell, hvilken

tvärt emot Fersens råd förordnades till svensk agent

i Hamburg^); och den årliga midsommarsfest, hvar-

') 40. 152—155.
^) Danska min. br. d. 28 Mars, Henil. Utsk. prot. d.

19 Febr. 1766.

3) 39. 294.

*) Heml. Utsk. prot. d. 2 Nov. 1765.

*) Heml. Utsk. prot. och Rådsprot., båda Febr. 1766.
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med man firat revolutions-försökets tillintetgörande

och dymedelst sårat konii- gahuset, blef nu afskaffad.

Till och med några deltagare i landbergska upprors-

försöket 1757 fingo icke blott nåd, utan Tiberg

dessutom en årlig pensjon; emedan det påstods, att

I'almstierna med kamrater hade i undersöknings-

kommissionen förfarit med hårdhet och sökt genom
Kosenkamniaren och andra pinliga medel tvinga de

anklagade till bekännelse ^).

Frampå riksdagsåret 1766 inträffade dock en

betydlig förändring. Mössornas seger var numera
så stadfästad, att de ej mer bcliöfde frukta eller

skona sina motståndare, utan tvärtom sjelfva fresta-

stades till öfvermod och stränghet; och de icke

blott frestades, utan ock retades, nämligen ge-

nom Lovisa Ulrikas oiSan beskrifna och ständigt

fortfarande stämplingar mot det fria statsskicket;

och ej minst genosn anspråken, att ständerna skulle

betala hennes gäld, ehuru något hvar visste, att

(len ofta uppstått just genom up|)låning af me-
del, som skulle användas till omstörtande af samma
ständers frihet och sjolfständighet. Sommaren 1766
tillkom Hofmans ofvan omtalade uj)prorsförsök och

(len af många hysta misstanken, att konungaparet
hade sin hand med i företaget. J)et ena med det

andra verkade en ganska fiendtlig sinnesstämning,

hvilken ock snart nog visade sig och det på flere

sätt. Adolf Fredrik blef, som berättadt är, tvingad

att i rådkammaren mottaga den hofvet mycket
misshaglige Joak. v. Dliben. Ständerna hade, som
likaledes är berättadt, i början ämnat åtaga sig arf-

prinsarnas skuld; men nu svarades, att statsverket

saknade medel, och att skulden borde småningom
afbetalas medelst besparingar j>å prit)sarnas hand-

') Rådsprot. d. 21 (-»kl. 170(1. samt i Ileml. Ltsk. actcr.

JS. å. Tibcrgs berätttlse om förhälliiudet.
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penningar. Svåraste och märkvärdigaste brytnin-

gen bestod dock i löljando uppträde.

Adolf Fredrik lät genom sin ölverste-marskalk

Adam Horn anmäla, att han önskade flere nya an-

slag till betalande af holvets iråkade skulder, och

till bekostande af bättre bostad och betjening m. m.

Dessa anspråk väckte mycken ovilja till följe dels

af ofvan uppräknade orsaker, dels derföre. att stän-

derna 1756 formligen förklarat sig redan då hafva

gifvit hofvet så tillräckliga anslag, att det ej be-

höfde göra några skulder, och att ej heller stän-

derna ämnade sådana dädanefter betala ^); dels

derföre, att ständerna oaktadt dessa hotelser och

förbehåll hade både 1760 och nu 1765 beviljat

hofvet nya ej obetydliga fördelar. Både kommgens
anspråk och Hemliga Utskottets åsigter liksom hela

det märkvärdiga förhållandet torde kunna bäst

bedömmas af en skrift, som utskottet den 14

Okt. 1766'-) till svar på hofvets fordringar aflät.

Den föreslogs af Rudbeck och blef enhälligt gillad

af utskottets ledamöter och ställd till Adolf Fredrik

personligen och var af nedanstående innehåll.

Konungen hade begärt medel till lön åt fyra

nya pager; ty, hette det, ingen offentlig spis-

ning liunde eljest gifvas. Utskottet svarade, att

pagernas antal var tillräcMigen stort; blott man
icke, som hittills skett, gåfve tjenstledighet åt för
många bland dem. — Det anmältes, att till följe

af penningevärdets fall vore hofbetjeningens löner

alltför låga, och borde fördenskull höjas till lika

verkligt värde med anslagen i 1696 års stat. Ut-

skottet svarade sig ingalunda kunna tillstyrka nå-

gon dylik löneförhöjning; utan liksom alla andra

finge äfven dessa tjensfemän åtnöjas med den löne-

förbättring, som penningevärdets stigande och varu-

') 39. 293, 294.

^) Rikseus ständtjri bref, del. 3.
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värdets fall kunde genom ständernas nu vidtagna
ätgerder föranleda. — Det begärdes medel till in-

M}) af nya möbler. Utskottet svarade: riJcsdagen

1762 anslog dertill 10,000 d. s. m. årligen; men i

anseende till statens fattigdom kunde hädanefter
endast 5ft00 gifvas; möblerna borde ej heller an-
vändas till annat bruk än det, hvartill de blifvit

af staten inköx^ta. — Det begärdes medel till be-

talning af hoffatuburens skuld 8.,586 d. s. m. och
att dess årliga anslag måtte höjas. Utskottet sva-

rade, att redan förra riksdagen betalade fataburens
dåvarande skuld och ökade tillika dess årsanslag

från 4.^500 till 5,500 d. s. m.; men likväl hade
man nu ådragit densamma en ny skuld. Utskottet

ville väl betala äfven denna; men nedsatte ock an-

slaget återigen till 4.,500 d. s. m. och föreskref
att fataburens duktyg och linne skulle begagnas
blott af det egentliga hofvet och icke som hittills

också af andra X)ersöner. — Det begärdes medel
till betalande af ho/förtäringens iråkade gäld. Ut-
skottet svarade: år 1762 utgjorde denna gäld
235,278. Då ökade ständerna års-anslaget från
270- till 400,000,\ allt d. s. m., detta i afsigt att

förekomma ytterligare skuldsättning, och med vill-

kor., att kongl. maj:t skulle sjelf i nåder åtaga
sig tillsynen häröfver och vid hvarje års slut un-
derrätta rådet om tillståndet, och hans maj:t hade
äfven sedermera försäkrat., det inga betydliga skul-

der blifvit gjorda. Men nu befanns dock., att se-

dan 1762 hade en ny sådan tillkommit stigande
tiU 108,501, utom 200,000, allt, d. s. m., som blifvit

i förväg på ho/förtärings-medlcn uttagtia. UtsJcoftef

medgaf väl, att detta sistnämnde försJcoft sJctdle

få a/skrifvas; men tillkämiagaf derjemnfe sin för-

hoppning och sin bön, att lians maj:t täcktes af
ömhet för sina undersåtare icice med den ö/'riga

gälden betunga statsverket utan sjelf betala den
genom besparingar i sin egen hofhållning, hrilket
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och hädanefter kunde så mycket lättare ske, som
2)enningevärdet komme att stiga; och tillika måste
så mycket nödvändigare ske^ som staten icke längre
kunde bära så dryga utgifter. — Det klagades

öfver hofbetjcningens sjelfsvåld och egennytta så-

som orsak till de stora utgifterna. Ttskottct sva-

rade, att man derföre hörde antaga desse hofhe-
tjenter icke medelst lifstids-fidlmagt titan blott på
förordnande., så att de vid vanartigt eller bedräg-

ligt tij)pförande kunde utan rättegång afskedas.— Det begärdes till inköp af åkdon och hästar

168.^093 d. s. m. Utskottet hoppades dock, att ge-

nom hästar från Strömsholms stuteri sktdle bristen

kunna afhjelpas efter hand och med mindre kost-

nad. — Det begärdes 5,000 d. s. m till nya häst-

täcken. Utskottet svarade, att det vanliga stall-

anslaget torde räcka till äfven för denna idgift.

— Det begärdes medel till nya vagnshus. Utskot-

tet svarade, ja! men först när statens tillgångar

sådant medgäfve. — Det begärdes medel att be-

tala en liofstallet åsamkad sktdd af ll.,266 d. s.

m. Utskottet svarade ja! men bad tillika hans
maj:t cdlvarligcn befalla sina tjenare så hushålla

med medlen, att skuld ej hädanefter uppkommer.^
ty statens fattigdom medgifver ej högre utgifter. —
Det begärdes en tillökning på stallstaten af 5.825

d. s. m. Utskottet svarade, att dertill fanns ingen
tillgång. — Det begärdes till underhåll af Drott-
ningholms lustslott årligen 20,000 d. s. m. Ut-

skottet svarade: för landets fattigdom kan ej be-

viljas mer än 6,000. Det begärdes ökade löner

åt hofvets kansli., kleresi och borgrätt. Utskottet

svarade, att man för tillfället ej kunde dermed
belasta staten.

För att rättfärdiga de många afslagen, fastade

utskottet konungens uppmärksamhet pä nedanstående

i samma bref likaledes inryckta uppgifter.
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För 1721— 1751 steg hofstaten årligen

till högst 478,892»).

För 1752— 1756 steg den oupphörligen

och sist till 887,576.

Men nu och för 1767 och med den af

ständerna beviljade afskrifningen af

200,000 d. s. m. steg kostnaden för

kongl. maj:t och dess hof till 1,273,624.

och för kronprinsen och dess

hof till 410,000.

och för arfprinsen Karl till .. 62.247.

och för arfprinsen Fredrik

Adolf till 29,447.

och för prinsessan Sofia Al-

bertina till 26,675.
,^^(^,9932).

Dessutom anmärkte utskottet, huru ständerna

hade till bekostande af kronprinsens förmälning an-

slagit öfver en million d. s. m., hvilket också tje-

nat till lättnad för kongl. maj:ts hofhållning.

I samma bref fäste utskottet konungens upp-
märksamhet äfven derpå, att utom nyss uppräknade
utgifter hade ständerna ensamt vid denna riksdag

beviljat konungahuset och dess hofhållning nedan-

stående summor.

') Enligt dispositionerna i statskontoret steg den till öfver

500,000 och mot tidskedets slut än höiirc.

^) Förhållandet med hofstatens ökade belopp förtjenar ej

så mycket klander, som första anblicken tyckes föranleda; ty

genom penningevärdets fall var det mellan staterna 1750, och

1767 icke s5i stor verklig skilnad, som siffran antyder. Men S

andra sidan var det för hofstaten en betydlig vinst, ifall den tlck

behålla 17C7 ars höga anslag, ehnru penningevärdet sedermera be-

tydligen steg. — I statskontorets dispositioner äro ofvanstSende

summor nugot men ej betydligt afvikandn frSn utskottets ofvau-

slåeude uppgifter.
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'I'ill arfprinsarnas och arfprinsessans be-

hof vid förmälniii^s-hfiirtidlifzhotfrna ... 45.000.

Till l)etalnir)g af hoiratahiireris f.'äld 8,58(1.

Till hetajning af Iiolslallots gäld ri,26fi.

Till möblers anskatlande 5,000 d. s. m.
ärligen, gör till niSsta riksdag 20.000.

Till Flyinge och Dalby stallstat under 4 Sr 0.980.

Till reparation och underhåll af d<'

kungsgårdar och slott, son» hans maj:t

sjelf begagnar, årligen 17,000, hvilket

tillhopa gör till nästa riksdag 70,400.

Till Strömsholms stallstat årligen 12,005,

hvilket gör till nästa rikdag 48.020.

Till räntans betalande på hermes maj:ts

skuld hos juveleraren Berg, gör till

nästa riksdag 55.233^]

Till Rosersbergs byggnads och möblers

inlösen 10,000 årligen, gör till nästa

riksdag 40,000.

Till inköp af 2 spann hästar åt hans maj:t 16,000.

Till equipagers förfärdigande 24,000.

Summa d. s m. 345,485.

Häraf, så slutade brefvet, häraf täckes eders

kongl. maj:t nådigast finna^ huru mycket rikets

ständer gripit sig an i denna dock svåra tid^

samt huru oundgängligen nödvändigt det är, att

vid eders maj:ts hof all möjlig hushållning må
användas. Likaså täckes eders maj:t sjelf af of-

vanstående finna, att hofstatens utgifter ära för
det närvarande inemot fyra gånger större., än de

voro 1751, och att de ej kunna bestridas utan
serskilda och dryga hevillningar af eders maj:ts

') Till säkerhet för denne jnveleraren Bergs fordran hade

med regeringens bifall statskontoren och banken gått i en slags

borgen; och till säkerhet för dessa verk hade drottningen pant-

satt sitt ni/ntkabinett. Se Hemliga Utskottes protokoll d. 16

Febr. ITf).').'
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undersåtare. Det torde följaktligen hädanefter

hlifva nödvändigt, att hofvefs ämbetsmän få sjelfva
betala de summor, med livilka ständernas anslag

öfvershrldas. Utskottet anhåller fördenskull, att

eders maj:t täckes till verkställighet befordra det.

som Utskottet nu i underdånighet tillstyrkt, och

tillika meddela detsamma ät vederbörande tjensfe-

män till efterrättelse.

Stockholm den 14 Okt. 1766.

T. G. Budbeck. M. Beronius. K. Fr. Sebaldt ').

Till rådet blei skriften i sin ursprungliga

gestalt inlernnad och al' regeringen utan motsä-

gelse till efterrättelse anbefalld. I Srets riksdags-

tidningar blef den ock infiJrd, dock i förkortadt

sammandrag och med den förändring, att man ute-

slöt några sådana bianmärkningar, som voro för

hofvet mer ofördelaktiga, och äfvenså att man i

stället för konungen nämnde öfverste-marskalken

Horn, liksom skulle brefvet varit ställdt till honom.
Dess bär ofvan inryckta och mycket talande jemnfö-

relse öfver hofstatens utgifter förr och nu, samt

uppräkningen af hvad ständerna utöfver vanliga an-

slaget beviljat, allt detta blef dock i tidningen af-

tryckt -). Det sågs, hur man ville å ena sidan

') Gustaf den tredje har sagt (Gustaf III, efterlemnade pap-

per 1. .52) ntl vid alla tillredelserna för hans förmälning visade det

rådande partiet det mest skinnaraktiya gnideri. Jemf. här ofvau

sid. 120, 125. Och Sr 1770 d. 11 Dec. (S. st. 2. 7) skref Lovisa

Ulrika till prins Gustaf: kom väl ihåg, att vi äro de största tig-

gare i Europa, och att det i Tysklnnd ej finnes en smaftirste,

«oin ej har vackrare möbler, vackrare silfvir, anstundignr« be-

tjening. Med ledning af ofvanstSende skrifvelse torde läsa-

ren kunna bedönima, hvilken det var, som vid denna brytnini;

mest bör anklagas, antingen hofvet för slöseri och öfverdrifna an-

sprSk, eller svenska folk-oinbudcn för gnidcri och öfverdrifven niot-

striifvighet.

^) Detta det Hemlina Utskottets bref, ehuru det är fotadt

p?i bestiimdn sifferuppgifter och af stor vigt för lidens bedöm-
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rättfärdiga ständernas åtgerder, men å den andra
undvika allt, som onödigtvis kunde inför allmänhe-
ten såra och nedsätta konungaparet.

Verkan af alla under denna riksdag vidtagna

sparsamhets-åtgerder var ganska betydlig. Enligt

ständernas eget påstående *) hafva de genom in-

dragningar eller inbetalningar minskat statens ut-

gifter och ökat dess inkomster rned ett hoplaggdt

belopp af 15,986,115 d. s. m.^) och de förklarade

ytterligare, att, ifall man noga följde deras åsigter

och gifna föreskrifter, skulle riksskulden, som vid

början af 1765 utgjorde 60, hafva till nästa riksdags

början blifvit nedsatt till föga mer än 33 millioner

d. s. m.

mande, och i årets i-iksdags-tidnicg tryckt, har dock sedermera i

teckningar af decta tidehvarf blifvit med Jystnad förbigånget,

hvaremot mau infört hofvets ofvanstående och flere likartade, mest

på allmänna och sväfvande ordalag grundade anklagelser mot
svenska folkets ombud.

') I pn vid riksdagens slut afgifven och tryckt berättelse.

*) Kanske bör dock nämnde summa minskas med 5.50,000

d. s. m. hvilka tyckas egentligen hafva bestått, hvarkcn i nya in-

komster eller indragna utgifter, utan blott i uppskjutna eller på
andra verk öfverflyttade betalningar. — Enligt upgift af Rudbeck
steg statens behof är 1765 till 21,909,000, men hade sedermera

blifvit sä nedsatt, att det för 1769 beräknades till blott 16,900,000,
allt d. 8. m.
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SEXTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

ÄTGERDER TILL FÖRBÄTTRANDE AF LAGSKIPNING

OCH FÖRVALTNING.

Vi hafva sett, huru missbruk och oordniiigar,

både många och grofva, hade under de sista tjugu-

sex åren insmugit sig. Ju mer dessa växte, desto

mer växte ock u)issnöjet och klagomålen. Sådana läto

äfven flere gånger höra sig och i synnerhet under
riksdagen 1760— 1762, och de då till medvetande
härom halfväckta ständerna gjorde åtskilliga försök

att afskafTa missbruken och införa ordning och spar-

samhet. Nordencrantz m. fl. arbetade på förslag

till statshushållningens förbättring och till rätte-

gångarnas förminskande; han och många andra

likaså till införande af större tryckfrihet, och stän-

derna utfärdade till de högre ämbetsverken allvar-

liga befallningar om bättre tillsyn öfver både sig

sjelfva och underordnade tjensteinän. Till följe af

de täta omkastningarna och den stora villervallan

inom såväl riksdagen som allmänna tänkesättet, kunde
likväl dåvarande ständer icke åt sina välmenta åtger-

der gifva nog eftertryck, hvarlore ock missbruken
lortgingo, i några fall med än betänkligare fart.

Många bevis på det försämrade tillståndet och tän-

kesättet blefvo 1765 och genom nu beskrifna räf-

ster bragta i dagen, hvilka, liksom minnet af förra

riksdagens stämplingar, mutor, orättvisor och lyck-

sökerier gåfvo sorgliga bevis på en mycket försva-

gad känsla för sanning, rättvisa och redlighet. Vid
denna bedröfliga syn fattades hvarje rättänkande

man af ovilja, öfver hvad han sett, och af farhåga,

FryxelU Ber. XLI. 9



för hvad han skulle få se, nämligen de olyckli;:»

följderna af en sädan det allmänna tänkesättets för-

skämning; men pä samma gång också af begär

att sådana olyckor förekomm;!, och att återföra

svenska folket till mer redbara, pligttrogna och

aktningsvärda tänkesätt. Ät en så kallad Stora

Depiitntion, som bestod af ombud från alla fyra

stånden, uppdrogs derföre att undersöka orsaken

till det olyckliga förhållandet, och att inkomma med
förslag till främjande af ordning, rättvisa och lag-

lydnad, eller, som man uttryckte sig, till främjande

af lagarnas behöriga verkställighet. Förslaget upp-
sattes af den som skriftställare bekante Lilliestråle.

gillades af ständerna och var i sina hufvudpunkter

af följande innehåll.

Orsaken till det olyckliga tillståndet uppgafs

yara i främsta rummet, att ungdomen icke till-

räckligen vandes vid gudsfruktan, vett och se-

der; och som botemedel föreslogos allvarliga

föreställningar till lärare och föreståndare vid

allmänna undervisnings-verken samt tillsättande af

en censor morum ^) vid hvart och ett bland de sist-

nämnde.
Som andra bidragande orsaken uppgåfvos fel

i hefordringssättet. Ständerna föreslogo derföre,

att ingen skulle i statefis tjenst antagas, förr än

han utom de akademiska lärdomsprofven aflaggt

examen också vid det verk, der han sökte inträde;

— att ingen skulle sättas till ständig domare före

sitt trettionde, eller till tjenstförrättande före sitt

tjugufemte år; — att hvarken befordringar, afvänt-

nings-bref eller tittel-fullmagter skulle få sökas hos

ständerna, hvilka ej heller sjelfva borde några dy-

lika ansökningar mottaga; — att man borde i de

flesta fall afskaffa rangordningen, emedan den ge-

nom tomma liknelser till heder lockade tjenste-

') Uppsyningsman öfver sederna.
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männen att sträfva efter en sådan i umgänges-
Lifvet framstående utmärhelse i stället för den.

som vinnes genom aktningsvärdt uppförande
och skicldigliet i ämbetet; — att 1756 ars stadga

om befordran efter ålder i tjensten skulle i de flesta

faii utbytas mot grundlagens gamla föreskrift om
befordran efter duglighet i tjensten; — att den,

som ständerna tre gånger uppfört på förslag till

riksråd men alltid blifvit af konungen förbigången,

skulle, när han fjerde gången af ständerna före-

slogs, vara sjelfskrifven och derföre ensam på för-

slaget uppföras, ungefär så som 1756 för några

andra sysslor stadgades. Atgerden vidtogs nu, sade

nian, på det ständernas utmärkta och ilerc gånger

ådagalaggda förtroende måtte medföra sin tillbörliga

verkan.

Som tredje orsak uppgafs hrist på vederbörlig

tillsyn öfver ämbetsmännen. Ständerna föreslogo

derföre, att kongl. maj:t skulle strängt tillhålla en-

hvar att noga verkställa riksdagens föreskrifter; —
att justitie-kansleren, hvilken är den, som förnäm-
ligast skall öfvervaka lagarnas efterlefnad och äm-
betsmännens uppförande, och hvitkens syssla är det

yppersta förtroende, ett fritt folk kan gifva, hvar-

lore han också ofta nog kallades nationens man;
— ständerna föreslogo nu, att denne justitic-kansler

borde erhålla större lön men derjemnte tillsättas

uteslutande af ständerna och efter dessas fria val

och utan afseende på tjensteålder, och derjenmte
blott för tiden till nästa riksdag, vid hvilken stän-

derna kunde, om så pröfvades nödigt, utköra en

annan; — att domstolarna skulle i sina utslag undfly

alla onödiga omsvep och vidlyfligheter och upptaga
blott det, som hörde till saken, och detta kort och
klart; — att rättegångar så vid kollegier som dom-
stolar borde så mycket möjligt afkortas eller af-
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böjas '); — att räkenskaperna i kameral-verken

borde förenklas; — att till förekonrinriande af för-

hastade ätgerder borde hvarje af ständerna beslutad

förändring i grundlagen icke vara gällande, förr än

den vid näst efterföljande riksdag blifvit af alla fyra

stånden bifallen '^':.

Sådant var innehållet af denna på sin tid

mycket omtalade förordning; i det hela ett uttryck

af svenska folkets kärlek till sanning och rättvisa,

frihet och fosterland ^). och likaså af dess lofliga

åstundan att göra dessa dygder gällande i det både

enskilda och allmänna lifvet.

Förslaget rönte dock motstånd från hofvets

sida. Genom sitt delvisa upphäfvande af 1756 års

tjenste-betänkande återgaf det väl åt konungen några

sådana rättigheter vid ämbets-utnämningar, som be-

tänkandet 1756 borttagit; men deremot inskränkte

eller tilHntetgjorde det hans magt vid tillsättande af

justitie-kansler och i några fall också af riksråd.

Sistnämnde inskränkning var för hofvet mycket

misshaglig också derföre, att den vidrörde och t.

o. m. åsyftade en bland dagens mest brännande

frågor, nämligen Diibens upphöjelse till riksråd, hvil-

ken af ständerna önskades, m^n af hofvet vägrades.

Mot förslaget hopspunno ock drottningen och kron-

1) Ständerna hade 1739 och 1748 föreskrifvit, att härads-

höfdingarna skulle vid böljan af hvarje ting tråga allmogen, om
den hade att anföra nägra klagomal mot kronobetjeningen. Vid

1765 ars riksdag uppträdde H. H. Boije mot denna förordning;

men ständerna försvarade och bekräftade den och tillika den äldre

föreskriften, att åtskilliga vigtigare lagbud skulle vid hvarje ting

uppläsas offentligen ooh den samlade allmogen till upplysning och

efterrättelse.

-) Till sistnämnde besluts genomdrifvande bidrogo ock några

bland grannstaterna, i afsigt att derigenom hindra hvarje försök

att genom öfverraskning öfverändakasta det fria statsskicket, om
hvars uppriitthällande de voro mycket angelägna.

3) Vi veta, att den biifvit bittert klandrad, men såsom os»

synes af alldeles otillräckliga skäl.
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prinsen följande plan, hvilkeo likväl hölls så hemlig, att

ytterst få erhöllo i förväg kunskap derom. Kronprin-

sen ^) uppsatte nemligen ett s. k. diktamen, hvari Adolf

Fredrik yttrade sig på ungefär följande sätt. / för-

tröstan på svenska folkets fordom visade kärlek

till sina konuyigar har jag lemnat mitt förra hem
och kommit till Sverge för att befordra dess lycka.

Jag har också ärligt och samvetsgrannt sökt följa

dess grundlagar, men har med förvåning sett dem
tolkade på sådant sätt, att jag med smärta finner
mig icke kunna göra någonting för landets bästa.

Jag har i stället blifvit förvandlad till landets

främsta träl, som icke får bestämma öfver sitt

husfolk, öfver sina barns uppfostran, icke ens öf-

ver sin egen person. Konung i ett fritt land., har
jag ej., hvad dock hvarje den ringaste undersåte har,

nämligen rättighet att ur mitt hus bortvisa dem, som
mig förolämpat. Jag har ock blifvit tvungen under-
skrifva beslut^ som varit både olagliga och för lan-

det skadliga. Det., som ständerna nu fattat., kränker
ytterligare grundlagarna och majestätets rättighe-

ter, hvarföre jag ock måste detsamma ogilla och

min underskrift förvägra. Tillika sökte skrif-

velsen framställa och vinna rådsherrarnas försvar

mot ständerna, p3 hvilka lian kastade hela skulden.

Med denna skritt på fickan och kronprinsen Gustaf vid

sidan infann sig konungen pS bestämd dag i råd-

kammaren. När då ständernas förslag till under-
tecknande föredrogs, lät lian kronprinsen uppläsa

nämnde skrift, livilket denne gjorde med en ton och
ett eftertryck, som visade huru WiYvA han sjelf deltog i

der uttalade åsigter. Kådsherrarna blefvo något 'if-

\erraskade; men Löwcnhitlm uppsatte ett af hans äm-
betsbröder gilladt genmäle, hvari de försvarade ständer-

') Eriksbeigs arkiv. Kiulensköld till Tussiii il. 1 Dec.

17tifi. Jfr Ferseus ekrilt. 3. 30().
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nas åtgerder och sökte vederlägtra Adolf Fredriks

skrilt. De anhöllo om tillstånd att fA uppläsa ell-r

meddela dot ät både konungen och kronprinsen,

mi'n begge vägrade och ville oaktadt alla föreställ-

ningar och böner hvarken se eller höra uppsatsen.

Rådet inneslöt då såväl konungens skrift som sitt

eget svar i ett paket, som förseglades och först af

nästkommande riksdag skiille få öppnas ^). Sjetfva

förordningen blef liksom llere andra af ständerna

f<ittade boslut, hvilka koriimgirj ej ville underskrifva,

försedd med hans namnstämpel och derpå till efter-

lefnaii utfiirdad -!.

Hoivets motstånd. Hattarnas missnöje och redan

17G9 återvunna magt; dessa omständigheter tillsam-

mans försvagade eller förintade den verkan, stän-

derna genom ofvanbcskrifna förordning åsyftat.

SJUTTONDE KAPITLET.

KIKSDAGEN 1765—1766.

ATGERDER TILL INFÖRANDE AF STÖRRE FRIHET I

HANDEL OCH NÄRINGAR.

Till följe af mer och mer klarnande stats-eko-

nomiska åsigter, och derjemnte af ovilja mot Hatt-

partiet, hade Mössorna ogillat de tvångs-åtgerder, ge-

nom hvilka det förra sökt främja Sverges nyan-

') Danska min. bref ä. 15 Mars 1768 säger, att dessa

papper å'i ej kunde återfiunas, och att man misstänkte, det Hjärne

borttagit och lemnat dem ac Lovisa Ulrika, som ej ville, att de

skulle komma till allmiiuhetens kännedom.

2) Danska min. br. d. 2, 12 Dec. 1766. Eriksberjrs

arkiv. G. A. Hjärue lil! Tessin d. 1—23 Dec. 1766. Svenska

rädsprotokoUen Dec. 1766 innehålla enligt registren härom in-

genting.
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laggda manufakturer och handels-kompanier. De
;'iterigon antagfia och stadlastade skråfiirfattningarna

kunde väl icke afskallas; men i andra hänseenden

blelvo nägra tryckande band på rörelsen lossade,

och i synnerhet gafs åt handeln och seglatsen inrikes

orter emellan och likaledes inom Ostersjö-ham-

narna mer iVihet än lörut. Dåtidens vigtigaste

Iråga härutinnan rörde följande punkt. Enligt äldre

tiders åsigter hade förra regenter och i synnerhet

Gustaf den förste, Gustaf den andre Adolf och
Kristinas förmyndare förbjudit laridtbefolkniiigen

vare sig ståndspersoner eller allmoge (med undantag

af adeln) att sjelf drifva handel på annat ställe än

i de närmast belägna städerna och med dessas bor-

gerskap. Likaså hade äfven svenska städernas han-
dels-rörelse sins-emellan varit genom åtskilliga stad-

gar mycket försvårad. Allra vigtigast härutinnan

voro några af nänindi' regeringar till vinst för Stock-
holm utfärdade stadgar, hvilka med få undantag
fiirbjödo städerna i Finnland och kring Bottniska

Viken nästan all omedelbar utrikes handel och tvungo

dem att drifva den medelbart öfver och genom
Stockholm, hvars handlande fingo uteslutande privi-

legium på sådan rörelse. T. ex. en Umeå-borgare
fick ej i oniedelbar beröring med utrikes ort hvarken
dit utske()j)a och försälja sin tjära och sina plank; ej

heller der inköpa och derifrän till Umeå återföra de

utländska varor, han och kringliggande nejd behöfde.

1 båda fallen måste han göra en omväg till Stock-
holm för att åt dervarande köpmän sälja sina egna
utgående varor och af samma borgare köpa de ut-

ländska, han önskade. Dessa omvägar förorsakade
tidsförluster samt höjda frakt-, ur- och återinlast-

nings-kostnader, hvilka jemnte de omsättande Stock-

holms-köi)männens arvode eller handelsvinst mycket
fördyrade både ut- och ingående varor. Landt-
mannen måste i beröring blott med uppstadsbor-
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garen sälja sina varor till lägre, och köpa sina för-

nödenheter till högre pris än billigt var, emedan
uppstadsborgaren sjelC i beröring blott med stapel-

stads-borgaren, Stockholms-boen, blef behandlad på
samma sätt. Det var dessa stadgar, som bidrogo
till Stockholms hastiga uppblomstring på 1600-talet,

men som ock pä ett både kännbart och orättvist

sätt nedhöll och förtryckte nämnde småstäder; och
tillika skadade rikets handel i allmänhet. Sä hade
det likväl allt sedermera fortgått utan någon betyd-
ligare ändring, hvarken under envälds- eller frihets-

tiden, och allraminst under Hattarnas välde. Detta
parti berodde i många fall af Stockholms borger-

skap, hvilket genom sina mägtigaste medlemmar,
en Plomgren, Kierman, m. fl. hela tiden bortåt

ledde borgareståndet till understödjande af Hattarna
och af dessas planer. Emedan det nu var just Stock-
holms borgerskap, som drog största vinsten af be-
sagde tvångsåtgerder, hade Hattarna hvarken velat

eller vågat genom ett angrepp mot dem reta sina

oumbärliga bundsförvandter. Till följe af det fria

statsskicket och den derunder växande fria under-
sökningen och yttrande-rätten, hade dock vid riks-

dagarna flere gånger och med växande styrka både
dessa och andra likaledes förorättade småstäder
höjt sina röster emot hufvudstadens förtryckande
privilegium, och de begynte fordra äfven åt sig

rättighet att i egenskap af stapelstäder drifva ome-
delbar utrikes handel. Det var, som nämndt är,

denna tvist, som vid riksdagen 1760 söndrade små-
städernas ombud från hufvudstadens och bröt den
sednares öfvervälde samt förorsakade den i politiskt

hänseende ganska vigtiga förändringen, att borgare-
ståndet upplöste sin gamla förbindelse med adeln

och öfvergick till prest- och bondeståndens sida.

Detta förberedde tvä vigtiga förändringar, som nu
vid 1765 ål^s riksdag fullmogna trädde idagen; de»
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ena Mössornas seger öfver Hattpartiet, och den an-

dra ofrälse-ståndens inbördes förbund mot adeln.

En tredje följd och äfven den af stor vigt bestod

deri, att flere band, som förut tryckande hvilat på
handelsrörelsen, blefvo lossade, och främst det här

ofvan beskrifna; ty åt fem vid Bottniska Mken be-

lägna städer tillerkändes nu stapelstads-rättighet, så

att de fingo gå Stockholm förbi, och sjelfva ome-
delbart utskeppa sina varor till främmande land och
derifrån inhemta sina och kringliggande orters för-

nödenheter, Atgerden var i mycket ett verk af

prestmannen Chydenii penna, och af landshöfding

Örnskölds bemödande. I samma välgörande rigt-

ning fattade ock denna riksdag tvänne andra märk-
värdiga beslut. Tillförone hade nämligen landtmän
och allmoge icke lått sälja sina varor på annat
ställe än i vissa nästgränsande städer; men nu er-

höll landtmannen större rättighet att inom' riket

afyttra sina tillverkningar och varor när, hvar och
hur han ville. Förut hade ock i flore fall allmogen
och i synnerhet tjenstefolket icke haft rättighet att

flytta från det* ena landskapet till det andra; men
nu afskalTadc ständerna dessa -förbud och förklarade,

att svenska kronans samtliga trogne undersåtare

af allmogen i Sverge och Finnland skulle hädan-
efter ohehindradt få nyttja den ett fritt folk till-

ständiga fri- och rättigheten att inom rikets gräns
söka deras lofliga näring och utkomst i hvad ort

och landskap^ de sådant lättast och för sig be-

hagligast fitma.
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ADERTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1760.

FÖUBEREUELSER TILL LIKSTÄLLIGHET MELLAN IIIÄLSE-

OCII OFRÄLSESTÄNDEN.

Vi hafva berättat de asigter, som yttrades, och

de beslut, som i dylik rigtning togos vid riksdagea

1760 ^). Under den nu ifrågavarande fortgingo olrälse-

stånden på samma väg. Några större och vigtigare

åtgerder blelVo visserligen icke genomförda ; men
med växande djerfhet uttalade man llere tillförene

vanligtvis blott antydda, och dessutom och några

alldeles nya åsigter, hvilka voro betydelsefulla ut-

tryck af en mer och mer mognande öfvertygelse,

och tillika förebud till de stormlöpningar, som 1771
och 1772 mot adeln anställdes.

Bland besagde nya eller förnyade uppenbarel-

ser af det allmänna tänkesättets rigtning må här

anföras följande.

Ofrälsestånden, i dubbelt hänseende mindre

mångtaliga än adeln, kunde lättare och snarare fatta

sina ofta enhälliga beslut och gjorde så, någon gång

just med tlit, sä att fÖr det sist kommande riddar-

huset ej annat återstod, än ett öfvertlödigt ja! eller

ett vanmägtigt nej! emedan saken var redan förut

genom ofrälseståndens flertal afgjord. — De sist-

nämnde inblandade sig ock någon gång i riddar-

husets enskilda angelägenheter, t, ex. när de med
viss enträgenhet fordrade, att Cederhielm skulle af

adeln utvoteras. — De fordrade ytterligare, alt

adelns taleman, landtmarskalken, ej skulle som hit-

tills ensam föra ordet för alla fyra stånden utan

M 40. 169—171.
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lott lör sitt eget, och att för hvart och ett bland

'i- tre ölViga borde dess egen talenian framträda.

— De fordrade äfven nu, Hksom några gånger förut,

att i presteståndet icke borde få inkomma någon

adelsman eller nåiion person, hvars barn biifvit ad-

lade. — De fordrade, att bland de kadetter, som
i Karlskrona ätnjöto undervisning, borde ena hälf-

ten vara af ofrälse börd o. s. v. — Härtill kom, att

adeln, mest bestående af ämbetsmän, blef mer än

de andra stånden lidande genom de räfster och

starka indragningar, som nu förnämligast af ofrälse-

stånden genomdrefvos.

Dessa och andra likartade uppträden föran-

ledde bland riddarhusets medlemmar den lifligaste

harm samt mellan frälse och ofrälse en städse

växande förbittring, hvilken också hof-partiet genom
Sinclair så mycket möjligt uppeggade, i beräkning,

att oenighet mellan stånden skulle lätta utvidgandet

af konungens magt ^). Några Hattpartiets adliga

medlemmar framkastade äfven ord och anspråk,

som nödvändigt måste än mer uppreta sinnena, t.

ex. att adelns riksdagsmän borde åtnjuta dagtrakta-

mente ; ;itt staten borde draga försorg för fattiga

adliga barns uppfostran, och att man borde ge-

nom våldsamma medel nedtysta och kufva ofrälse-

stånden. Men Fersen afrådde alla dylika försök,

och när de häftiga partimännen tadlade hans för-

sigtighet, svarade han: »ja[j vill ej med mitt Inif-

vud pligta för eder förflugenhet -)". När Rudbeck
i egenskap af både landtmarskalk och Mössa upp-
manade till sans och foglighet, fick äfven han upp-
bära på riddarhuset hårda förebråelser, såsom den
der af svaghet och af räddhåga för ofrälse-stånden

förrådde sitt eget •*).

') Danska luiu. bref J. 11 Mars. Preuss. J:'

IVIaj 1766.

-) Preu»s. m i u. br. d. 3 .luni 1766.

3) Österrik, miu. br. .1. 17 Oku 17()t>.
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Denna tvist föranledde ett anfall också mot
presterna, hvilket stånd nu liksom på 1640- och

1650-talet gick i spetsen för ofrälse-ståndens an-

grepp mot adelns företrädes-rättigheter, och derföre

blef nu liksom dä främsta föremålet för riddarhu-

sets förbittring. Denna gaf sig luft pa följande sätt.

En öfverjägmästare Gyllensvärd från Westergötland

hade vid nu genomförda räfster angående kungs-

gårdarnas arrenden förlorat några vid dem åtnjutna

fördelar. Han uppträdde sedermera med det förslag,

att under fäderneslandets iråkade svåra betryck

borde till dess understöd och räddning också prester-

skapet bidraga; nämligen genom att till kronan afstå

sin vederlags-spannmål. Adeln biföll genast, och äfven

borgare och bönder instämde, och sålunda blef ge-

nom tre stånds beslut afgjordt, att besagde veder-

lagssäd skulle indragas. Presterna invände visser-

ligen både ofta och ifrigt, att saken rörde ett pri-

vilegium och kunde således icke lagligen af stän-

dernas flertal mot presternas vilja afgöras. Men
man aktade föga härpå, och såväl adeln som Hat-

tarna gladde sig åt detta tillfälle att få hämnas på
sina värsta motståndare, och i synnerhet på Sere-

nius, hvilken skulle genom den föreslagna indrag-

ningen förlora en betydlig del af sina inkomster.

Snart inträdde dock en återgång i tänkesättet;

ty många inom borgare- och bondestånden an-

sågo vådligt, att under då pågående strid mot adeln

stöta presterna ifrån sig. När beslutet skulle genom
expeditions-utskottet uppsättas, förnyade dervarande

prester sina insagor och fingo numera understöd af

bönderna och likaså af borgrarna Ekman och Ramen,
hvilka voro ifriga anhängare af Mösspartiet. Adelns

utskotts-ledamöter deremot försvarade ifrigt Gyllen-

svärds förslag och sökte till dess gillande öfvertala

utskotts-bönderna, med anförande af också det skäl,

att nämnde förslag bliivit i sjelfva bondeståndet gil-

ladt medelst en öfvervigt af icke mindre än sjuttio
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röster. Men alla bemödanden voro fruktlösa. I

afgörandets stund röstade utskottets adliga^ och fler-

talet af dess borgerliga medlemmar för, men presterna

och bönderna mot beslutets utfärdande, hvarföre

saken blef uppskjuten till nästa riksdag. För att

nu och framdeles inverka på allmänna tänkesättet

lät visserligen adeln frän trycket utgifva hithörande

handlingar; men för tillfället hade presterna lyckats

rädda sitt vederlag, och adelns försök att splittra

ofräise-stånden hade misslyckats. Följderna af des-

sas förbund mot adeln tillhör sednare tiders historia

att beskrifva ^).

NITTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

iXGERDER TILL NEDSÄTTANDE AF KURSEN OCH
HÖJANDE AP SEDELMYNTETS VÄRDE.

Redan tillförene är omständligen berättadt'-'), huru
Hattregeringarna utgåfvo sedelmynt till långt större

belopp, än banken kunde med silfver inlösa, huru
banko-luckan blifvit till följe deraf stängd för ytter-

ligare silfvor-utvexling, huru sedlarnas verkliga värde

derefter sjönk till hälften stundom till tredjedelen af

det åsatta namnvärdet. .Mot en riksdaler i silfver

borde egentligen svara sedlar för 'M) mark eller 9

d. k. m. ^); men nu 1765 fordrades dertill ej miii-

') Danska min. b r. d. 21 Nov. Österrik, li.o d. 24
Okt. Eriksbergs ark. G. A. Hjärne till Tessiii d. 21 Nov.
och L. Ilierta till Tessiu d. 5 Aus. — allt 1766.

2) 38. 146, 154.

*) Den tidens i riiknin;^ vanliga myntsorter och deras lagliga

eller al pari inbördes förhiillanile voro: l:o. Riksdaler speeie eller i
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<lro än 72 mark eller 18 d. k. ni., någon gånj: myc-
ket mer. Sedelmyiitets öfverflödiiia mängd, om-
bytliga värde och slutliga lali hade medfört mAnga
olägenheter, vexelprcjerier, öfverdrifna egendoms-
pris, öCverdadigt lelnadsätt, penningelöriers otillräck-

lighet och i all slags rörelse mycken villervalla.

Det var alltså för landet af stor vigt att fä i dessa
hänseenden ordning och stadga införda, hvilket ock
blef föremål för ständernas och den nya regerin-

gens allvarliga sträfvande. Ett medel dertill var att

minska sedlarnas mäned för att derigenom öka de-
ras värde. För vinnande af detta mäi beslöts, att

gamla bankolån skuHe småningom inbetalas och inga

silfver. Detta var den fasta enheten. Den svarade i värde un-

gefär mot nu varande fyra riksdaler riksmynt. 2:o. Daier silf-

vermynt. Deraf gingo tre på en riksdaler specie, sa att en daler

silfvermynt svarade i värde mot nu varande 1;'- riksdaler riksmynt.

3:0. Daler kopparmynt. Deraf skulle rätteligen s:å 3 på en da-

ler silfvermynt, och således 9 på en riksdaler .»pecie; så att en

daler kopparmynt skulle svara i värde mot ungefärligen tiuvarande

^ riksdaler riksmynt. 4:o. Mark kopparmynt. Deraf gingo 4

på en daler kopparmynt, och således 3(5 på en riksdaler specie;

så att en mark skulle svara i värde mot nuvarande Jf riksdaler

riksmynt.

Det mesta pappersmyntet bestod i sedlar pä daler koppar-

mynt. Men förhållandet, kursen, mellan dem och silfver-riksdalern

beräknades vanligtvis icke efter daler kopparmynt utan efter mot-

svarande mark. Om en riksdaler i silfver såldes mot 3t» mark,

sades kursen vara al pari eller läslig. Om man för en riksdaler

i silfver fordrade 40 eller 50 mark, sades kursen hafva stigit till

dessa summor. Efter 1739 och i synnerhet efter 1745 utsåfvos

kopparmyntsedlar i sä stor mängd, att banken omöjligen kunde

med silfver inlösa dem, hvadan ock deras värde sjönk och deras

kurs steg så, att man för en riksdaler i silfver fordrade .56, 76,

ända till 96, ja stundom 108 mark; det vill säga, att man för

silfver-riksdalern fordrade i st. f. 9 d. k. m., ej mindre än 14, 19,

24, stnndom 27 daler samma mynt, så djupt hade värdet af sist-

nämnde sedlar sjunkit. Det var detta kursens stigande, som Hat-

tarna sökte genom vexel-kontoret hejda, men fåfängt; — och det

var genom att på hvarjehanda sätt styra och begagna dessa kurs-

vexHugar, som en Kierman och Lefebure, m. fl. hade, efter hvad

man påstod, förvärfvat omätliga rikedomar, men ofta med orätt

och pä det allmännas bekostnad.
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nya gifvas utom' ruot pant af guld eller silfver. —
Ett annat medel var. att för sedelmyntet fastställa

lagliga och bestämda kurser, för hvarje Ar nedsatta

med fyra mark, sä att genom noggrannt iakttagande

af denna ordning borde är 1775 sedelmyntets värde

hafva stigit till den egentliga alpari-kursen af 36
mark för hvarje riksdaler specie^); — och att man
skulle smäningom indraga sedelmyntet, tills man
hunnit nämnde punkt. Ett tredje medel var, att

till banken införskaffa sä mycket silfver. som for-

drades för att betrygga de utelöpande sedlarnas

värde. Till vinnande af detta mäl beslöts, att sjö-

tullarna samt flerc på bergshandteringen hvilande

skatter skulle erläggas i silfver, och en hop andra

pälagor antingen i silfver eller i bankosedlar enligt

gällande kurs.

Dessa i välmening vidtagna anstalter medförde
dock en kännbar penningebrist jemnte andra svå-

righeter och mångenstädes ett häftigt missnöje. De
bidrogo älven, i väsendtlig, kanske i väsendtligaste

män till den omkastning i tänkesättet, som år 1769
störtade Mössorna och förhjelpte Hattarna återigen

till styret, hvilka händelser skola längre fram i

denna del förtäljas.

') Denna åtgerd har nian till följe af sedern)era vunnen större

erfarenhet och upplysning tadlat säsoni både våldsam och overk-

ställbar; ty regeringen kunde med tvjuis; lika litet beherrska kur-

sens fallande som dess stegring. Schwerin s. 181 (jfr. Skogman
s. 57) anser saken kunnat hjelpas, om sedlarna blifrit nu på en

gång ryckta ur rörelsen och förvandlade till obligationer, som
»kulle småningom inlösas.
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TJUGONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—17C6.

INF(')RAXDET AF TRYCKFRIHET.

Till hvad redan ^) berättadt är om detta ämne,

må följande tilläggas.

Hattpartiets regeringar gjorde trycktvånget strän-

gare än det varit före 1739, och införde äfven i

förvaltningen ett och annat nytt hemlighets-makeri

genom att också öfver banko- samt handels- och

manufaktur-utskotten breda ungefär samma slöja, som
öfver Hemliga Utskottet. Oaktadl denna sin böjelse

för hemlighet blef dock samma Hattparti före och

under riksdagen 1755 tvunget att till försvar mot
hofvet bryta tystnaden och genom flere offentlig-

gjorda uppsatser vädja till allmänhetens omdöme.
Sådana voro veckobladet Ärlig Svensk, riksdagstid-

ningen 1756, samt många andra under samma tid

utgifna ströskrifter rörande dåtidens ömtåligaste

frågor. Emedan dessa åtgerder helt och hållet öf-

verensstämde med det fria statsskickets anda och

med den kunnigare allmänhetens behof och önsk-

ningar, blefvo också under riksdagen 1760 en dylik

riksdagstidning och mänga politiska ströskrifter ut-

gifna, och båda partierna fordrade en utvidgad tryck-

frihet, hvartill ock förslag blef vid samma riksdag

uppsatt, ehuru det icke hann formligen antagas.

Vid riksdagen 1765 fortgick Mösspartiet på
samma bana, och det både af kärlek till saken och

i beräkning att derigenom kunna så mycket lättare

framdraga Hattpartiets fel och tillintetgöra dess magt.

Genast och vid riksdagens början beslöts äfven, att

1) 38. 111-117 och 40. 170, 171.
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handels- och manufaktur-utskottets öfverläggningar

hörde vara icke hemliga utan ofTentliga, och äfven

sjelfva Hemliga Utskottets rättighet alt Irån allmän-

hetens eller ständernas käimedom undanhålla sina

fiirhanldlingar och heslut blef mer inskränkt än

förut. En riksdags-tidning och en mängd handlin-

gar och ströskrifter rörande tidens brännande frågor

blefvo ock genast och hela tiden bortåt från trycket

utgifna: ehuru sådant stod i öppen strid mot ännu
gällande tryck-tvångs-lagar. Men det stod så myc-
ket mer i öfverensstämmelse med de känslor för

oväld, sanning och upprigtighet, som till följe af

både rättskänsla och af det fria statsskickets grund-

tanke gjort sig gällande hos hvarje vältänkande och

kunnig man, och det inom båda partierna. Den
tryckfrihet, som sålunda hade för tillfället och del-

vis blifvit begagnad, ville man nu genom stadgad lag

försäkra om betryggad framtid och vidsträcktare ut-

rymme. Förra riksdagens tryckfrihets-förslag blef

fördenskull jemnte tillägg och förord af rikshistorie-

grafen Schönberg och af en friherre Gustaf Ceder-
ström vid riksdagen 1766 antaget och regeringen

till utfärdande förelaggdt '). Det medgaf visserligen

icke någon oinskränkt tryckfrihet, utan fridlyste mer
eller mindre den antagna trosbekännelsen, den krist-

liga sedoläran, konungen och konungahuset, grund-

lagarna, rådets myndighet och ständernas magt samt
utrikes då lefvande regenter m. m. Dessa gränser

tyckas väl nu för tiden ganska trånga. Men i an-

dra fall och stundom i ett slags motsägelse till of-

vanslående förbud gafs ojemnlörligt mer utrymme
än förut; ty censors-ämbetet afskalVades, och man
fick skrifva och trycka afhandlingar rörande teolo-

gien, sedeläran, vetenskaperna, statshushållningen,

ämbetsförvaltningen, handeln, näringarna, slöjderna,

') Uiksens s länd ers b ref il. 13 Okt. 1706.

FnjxeUs Ber. XLI. 10
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rikets allmänna rätt, nyttan eller skadan af utrikes

Cörhiind, rättegångs-liandlinpar, protokoller vid all-

männa verk, o. s. v. Som allmänt ledande tanke
uttalades den grundsats, att en rättskaffens slcrlf-

och tryckfrihet länder allmänheten tlU (jayn; eme-
dan den U2)X>lyser hvarjehanda nyttiga ämnen^
leder till vetenskapers och slöjders uppodliwj och

utspridande, och lär undcrsåtarne att känna och
värdera ett visligen inrättadt regerlnyssätt. Den
är ock ett kraftigt medel till sedernas förbättring
och laglydnadens befrämjande; emedan förbrytelser

och oordningar blifva för allmänhetens ögon fram-
laggda. Samma tryckfrihets-lag fäste ock serdeles

vigt vid det historiska författare-skåpet. Det hette:

en sannfärdig historia om framfarna konungar och

regenter och deras ministrar har alltid och alle-

städes varit högt aktad såsom det bästa sättet att

meddela regerande herrar och personer tippmun-
trande efterdomen af visa och lofvärda bedrifter^

och likaledes allvarliga varningar mot obetänkta^

illfimdiga eller nesliga gerningar. Genom en
sådan framställning af fordna händelser kunna
ock undcrsåtarne lära sig att känna sina både
pligter och rättigheter och vigten af att upptfyllci

de förra och försvara de sednare, och detta till

både allmän och enskild lycka. På det nu ingen-

ting må felas, som till fallständigheten af sådana
historiska arbeten kan bidraga, bör i anseende till

dem friheten i penna och tryck sträckas så långty

att alla märkligare hemliga eller bekanta händel-

ser, hvilka under framfarna regeringar så här
som annorstädes sig tilldragit., må tillika med
jjolitiska omdömen dcröfver få allmängöras. Ar
17G2 hade ock ständerna åt Schönberg uppdragit

att skrifva Karl den elftes historia, hvilken konung
af Mösspartiet mycket lofordades.

Denna af folkombuden antagna tryckfrihetslag

blef af regeringen den 2 December 1766 till efter-
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Jefnad påbjuden. Svenska folket tog genom den-
samma ett stort steg framåt till vinnande af den
upplysning och sjelfkännedom, som äro oeftergifliga

villkor för hvarje sjelfstyrelse, om den skall blifva

välgörande och ega bestånd. Dess verkan i Sverge

blef likväl i början icke så stor, man kunnat
vänta. ])e lägre samhälls-kiassernas okunnighet och
allmogens oförmåga att läsa innantill hindrade dem
från att draga tillräcklig nytta af de många upply-

sande och ledande skrifter, som till följe af den nya
tryckfriheten utkommo.

TJUGONDEFORSTA KAPITLET.

RIKSDAGEN 17C5— 17Gfi.

FÖRFÖLJELSER OCH BELÖNINGAR.

Det är en tyvärr vanlig företeelse, att efter

hvarje utkämpad partistrid de besegrade blifva mer
eller mindre förföljda af sina besegrare. Försök
till sädana parti-aggets och liämndlystnadens utbrott

saknades ej heller denna gäng. Några anhängare af

Mösspartiet ville nödvändigt störta Forsen såsom
den förnämste motståndaren, och man framkastade
en anklagelse om 2,000 dukater, som han skulle

hafva ur statskassan mottagit men icke redovisat ').

Det ådagalades dock snart nog, att det icke var
Ferscn utan Karl (lyllenborg, som uttagit medlen,
och Fersen blef t. o. m. af sina motståndare i Hem-
liga Utskottet frikänd -). Man ville ock skilja ho-
nom från öfverste-befaltningen vid gardet, några t.

o. m. frän allt kritrsbeläl: men lor sådana kraft-

') Danska iiiiu. br. d. 10 April 1705.

-) Diiuska min. bi-. d. 20 April 170").
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ät^erder kunde inga användbara skäl iipptänkas.

Några bland de ifrigare Mössorna ämnade dock väga

försöket, men det afstyrdes af Ostermann '), dock
lärer inspekUonen öfver fotfolket liafva blifvit ho-
nom fråntagen '^). En annan gäng ville några häfti-

gare Mössor afsätta alla de förra ämbetsmännen i

kansli-kollegium; men Löwenhielm hotade i sådan hän-

delse afsäga sig kansli-president-ämbetet-'). Längre
fram Iiöjdes väl återigen likartade rop, nämligen

att Fersen, Lantingshausen och Stockenström borde
afsättas, ja äfven den, som man tyckte, för mycket
eftergifvande Löwenhielm, i hvars ställe man ön-

skade Joakim v. Dijben*); men alla dessa förslag

strandade mot Mösspartiets mer lugna och sansade

flertal och mot Rudbecks kloka och medlande åt-

gerder. I allmänhet fläckade ej Mössorna sin seger

med svårare förföljelser, och många tjenstemän vid

nu upphäfda ämbetsverk fingo tills vidare behålla

sina löner. Några åtgerder buro dock tydliga spår

af partiförföljelse; t. ex. utdrifvandet af Håkansson
ur bondeståndet, Tienzelstierna ur presteståndet ^),

Cederhielm från riddarhuset och Törnflycht och i

synnerhet Rudensköld ur rådkammaren, hvarom
redan är taladt. Det betydliga nedsättandet af

Tessins pensjon och det fullkomliga utstrykandet af

Höpkens torde ock till någon del varit föranledt

icke blott af sparsamhet och rättskänsla, utan ock

af parti-sinne och personlig ovilja.

Mest klandrad och mest klandervärd var för-

följelsen mot Augustin Ehrensvärd. Denne herre

M Danska min. br. d. 5, 15 Nov. 1765.

2) Danska min. br. d. 22 Juli 1766.

3) Österrik, min. br. d. 6 Dec. 1765.

*) Österrik, min. br. d. 22 Aus. 1766.

5) Prestest. prot. d. 4 Maj 1765. Danska min. br.

d. 10 Milj 1765. — Benzelstieriias uteslutande tyckes dock hafva

till nugon dul varit föranledt af nägra fel vid förrättoingarne af

riksdagsmanna-valen.
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hade med största flit och mycken framgång arbetat

pä de två stora företag, som blifvit honom anför-

trodda; nämligen på uppförandet af Sveaborgs fäst-

ning, hvilket ock skridit betydligen framåt, och på
Sverges i Finnland varande galer- eller skärgårdsflotta,

vid hvilken han just under de sista åren förbättrat

byggnadssättet, sä att dessa fartyg fordrade mindre
roddare och besättning men förde starkare artilleri

och större segel än förut. Såväl fästning som flotta

underlättade och stärkte i betydlig mån försvaret af

Finnland och betraktades derlöre med oblida ögon
af ryssarna. Kejsarinnan Katarinas sändebud i

Stockholm sökte äfven locka ständerna att från

båda dessa sysselsättningar aflägsna den^ verksamme
Ehrensvärd och att så väl genom denna som andra

åtgerder förlama de vigtiga försvars-anstalterna. För-
nämsta dervid begagnade skälet eller svepskälet var,

att statens fattigdom fordrade stora indragningar,

att man borde först betala riksskulden, innan man
bortkastade millioner på försvarsverk, som under
nu varande fredliga tider voro mindre behöfliga;

och att Sveaborg och galerflottan icke fordrade som
Jiittills egen förvaltning och egen serskild styres-

man, utan kunde båda två ställas under vanliga

behöriga myndigheter, fästnings-byggnaderna under
fortilikations-styrelsen och galerflottan under ami-
ralitetet. Några fruktade visserligen, att de pS
detta sätt icke skulle komma att drifvas med samma
skicklighet ocli kralt som hittills, men för den fö-

reslagna öfverllyttningen talade, utom en och annans
personliga afund mot Ehrensvärd, också Mösspartiets

benägenhet för all slags besparing och dess obenä-
genhet mot Hattpartiet och mot alla af detsamma
gjorda inrättningar, och slutligen och kanske mest
dess eget beroende. Rysslands penrnngar och bi-

träde hade nämligen hjelpt Mössorna till seger och

kunde ännu icke umbäras, hvarlöre man ej heller

vågade motsätta sig dess bestämda önskningar. An-
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dra och mer personliga skäl förekommo eller före-

l)uros ock; t, ex. att Ehrensvärd gifvit åt Sveaborgs
fästnings-byggnad en utsträckning och siiledes äfven

ät kostnaderna dervid en liöjd, som öfverskredo,

hvad ständerna löreskriCvit; att han befordrat offi-

cerare icke efter ålder enligt tjenste-betänkandet

utan efter eget godtfinnande; att han, oaktadt för-

nyade uppmaningar om redogörelse för fästnings-

byggnadens medel gång på gång dermed uteblifvit.

Det tyckes ock, som han stött en oeh annan ge-
nom visad sjelfrådighet i ämnet och harm öfver

ständernas uppförande mot honom sjelf och efter-

gifvenhet för Ryssland. Riksdagen måste väl er-

känna vigten af hans tjenst och förträffligheten af

hans arbete; men vidhöll dock sin på anförda skäl

grundade öfvertygelse, och Hemliga Utskottet före-

slog derföre att nedsätta års-anslaget för fästnings-

byggnaden och att skilja Ehrensvärd frän all be-

fattning dermed. Denne klagade öfver ständer-

nas beslut och visade skadan af att afbryta ver-

ket just nu, då man till dess fortsättande hade i

beredskap invanda arbetare och inköpta materialier,

men fåfängt. Fåfängt talade ock till hans och Svea-

borgs /örsvar biskop Filenius och i synnerhet Fer-

sen. A andra sidan fördes ordet af Essen, Göös,

Ridderstolpe, Sebaldt och Serenius samt af Falken-

gren, hvilken påstod, att till Finnlands försvar

vore en starh fästning icke så nödvän dirt som en
stark flotta och en starh här. Slutet blef, att Ehren-
svärd mistade sitt befäl öfver Finnlands fästnings-

byggnader och att anslagen till dessas fulländande

minskades, och att det hela ställdes under fortifi-

kations-styrelsens vård - och serskildt anförtroddes

åt en skicklig officer vid namn Virgin. Så gick det

ock med galerflottan. Ehrensvärd hade genom ett

tal i Vetenskaps-akademien sökt ådagalägga, att en

stark sjömagt och i synnerhet en galerflotta var

för Sverges läge. befolkning och tillgång på mate-
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rialier både nödvändig och passande; men fåfängt.

Striden fördes i öfrigt med ungefär samma skäl

och af samma personer både för och mot, och slu-

tade på samma sätt. Ofverbefälet togs från Ehren-
svärd och anförtroddes åt hans motståndare Fal-

kengren, hvarjemnte galerflottan ställdes under ami-
ralitetet i Karlskrona.

Denna behandling af Ehrensvärd och hans tvänne

vigtiga företag är en mörk fläck på den i allmän-

het vackra taflan af ständernas åtgerder vid riks-

dagen 1765. Emedan saken var af stor vigt också

med hänsyn till Sverges och Rysslands framtida

förhållande, väckte den ock hos de främmande
magterna ovanligt mycket uppseende ^).

Efter genomförda statshvälfningar följa vanligt-

vis icke blott förföljelser mot de besegrade utan ock
belöningar åt segervinnarne. Men något betydligare

antal af sistnämnde åtgerder kunna från detta till-

fälle icke anföras. Rudbeck, han hade då i åtta år

varit öfverste, blefgeneral-.major; riksråden De Geer
blef friherre, och liksom Gyllenstierna kommendör
af Svärds-orden; Hermelin friherre och kommendör
af Nordstjerne- och Lagerbielke friherre och rid-

dare af Serafimer-orden; detta på de tre åren
1766— 1768 -j. Att Mössorna satte sina liktänkande

anhängare in i rådet, var ej blott en belöning

utan ock en lika naturlig som nödvändig följd af

') Danska miu. br. å. 1 Mars, 23, 2fi, 30 April, 10 Maj, 18
Okt., 5 Nov. 17G5. 1 Juli, Ki Sept, 17G6. Preuss. min. br.

d. 26 April 17(15, 25 Febr. 17ö(). Österrik, min. br. d. S
Mars, 20 April 1705. 21 Febr. 20 Maj 1700. Hcml. Utsk. pro t.

d. 23 Febr., 23 April, 7 Maj, 8 Juli 1705 samt 10 Sept. 1760.
Rädsprot. d. 11 Mars t7()0. Sparreholms arkiv. J. "SL

till J. W Spreugporteu d. 10 Apr, 1765.

-) Man jemuföre hiirmed belöuingnnia efter riksdagen 170'J.
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statshvälfningen. De andra befordringar, sonn skedde
samtidigt med den vunna segern, voro icke hråd-
störtade upphöjningar till följe af tillfiillig partigunst,

utan vanliga befordringar, gilna i vanlig ordning, och
huru Iludbeck afböjde en honom jtillämnad belöning,

är redan berättadt.

TJUGONDEANDEA KAPITLET.

KIKSDAGEN 1765— 17CÖ.

MISSNÖJEN MED RIKSDAGENS ATGERDER.

De många och djupt gripande förändringar,

denna riksdag genomförde, måste föranleda nära

nog lika många och djupa missnöjen hos de flere

samhällsklasser och personer, som genom de af-

skaffade missbruken, de bestratlade försnillnin-

garna, de allvarliga räfsterna och de nya äsigterna

måst frånträda förut åtnjutna fördelar, återbetala

förut uppburna medel, afträda förut missbrukad
magt; — likaså hos de mänga, som med ärlig och
oegennyttig öfvertygelse trodde på det störtade

Hattpartiets åsigter. Mycken ovilja och häftigt knorr
spordes följaktligen bland manufakturernas egare

och snart brödlösa arbetare; bland de många, som
måste med nu förbättrade penningar betala lån,

som bliiVit tagna, eller egendomar, som blifvit köpta

vid mycket lägre myntvärde; — bland ämbetsmän,
som förlorat antingen sina tjenster eller en del af

sina löner; — biand understöds-tagare, som fått sina

pensjoner antingen minskade eller alldeles utstrukna;
— bland Hattpartiets medlemmar, som sågosigoch
sina vänner beröfvade både magt och inkomster; —
bland adeln, som såg sig mer och mer öfverflyglad af

ofrälseständen, — och slutligen inom hofpartiet, hvil-



ket misslyckats i alla sina bemödanden och såg riks-

dagen framgå på en till republik mer och mer
ledande bana. Alla dessa troppar missnöjde ut-

gjorde tillsammans en här, ganska stor och mäg-
tig, också genom de personer, som stodo i spetsen

för densamma, nämligen drottningen och prins Gu-
staf, Fersen, Hermanson, Höpken, Scheflrarna, Stoc-

kenström Tessin, m. fl. Man såg nämligen Karl

SchcITor och Hermanson, hvilka 1700 uppträdde som
ifriga kämpar för friheten och mot hofvet, man såg

dem nu 1766 tätt sluta sig till detta sednare'), och

sjelfva Fersen, med sin varma kärlek till det fria

statsskicket, kunde dock ej förlikas med dess ut-

bildning ända derhän, att afgörande magten öfver-

llyttades till de tre ofrälsestånden, och han hördes

ofta och bittert klaga, öfver hvad han kallade rege-

ringssättets urartande till oordningar och mångvälde,

liksom Ehrensvärd öfver de svenska riksdagarnas

urartande till likhet med de polska 2). Hofvet på
Ulriksdal roade sig med att än tadia än begabba
riksdagens åtgerder och personer, och prins Gustaf

försvarade lifligt vexelkontors-herrarne och deras

likar •*). 1 utrikes tidningar införde man ock upp-
satser, i hvilka ständernas beslut heskrefvos på ett

ofördelaktigt och vanställande sätf*). Här hemma
och under riksdagens lopp uppgjordes planer att af-

sätta Uudbeck från landtmarskalks-platsen '•'). Han
blef ock flere gånger och stundom inom sjelfva rid-

darhuset behandlad på skymfligt och uppretande

') Sparreholms arkiv. J. M. till .1. W. Sjireogporten

H. 7 Mars. Danska min. br. il. 10 Nov. 17C6.
^) 'fosterups arkiv. Ehrensvärds Journal d. 1'8 Febr.

1764.

^) Uppsala Bibi. Gusi. papperen. Uppsatsen Evenenients

njeraorablca.

*) lie ml. Utsk. prot. d. 22 Maj 1765. Rud8i>rot. d.

20 Okt. 1760.

*) Preu3s. min. br. 25 Febr. 1760
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sätt ^). Hullrande lolkliojjar samlades ock nattetid

utanför lians boning, och på källare hörde man
ilrisa Hattar utlära i hotelser mot Mösspartiet och

man såg dem på knä dricka skålar lör en ny landt-

marskalk och ett nytt Hemligt Ttskott -). Afven
Sebaldt, talemannen i borgareståndet ville man aC-

sätta och i hans ställe taga Malmsten, en an-

hängare af hofvet; och förstugan till borgarestån-

dets samlingsrum var stundom uppfylld af främ-

mande personer och deribland många adelsmän,

hvilka uppförde sig så, att Sebaldt måste tillkalla

vakt '). Mössornas verksan^iaaste ledare fingo i sina

boningar mottaga hotande namnlösa bref och nat-

tetiden på gatorna svåra förebråelser och skällsord,

en och annan gäng till och med örfilar, hvarjemnte
tjufvar började begagna sig af villervallan för

att under dess skydd med ökad djerfhet drifva

sitt yrke.

För att tygla en sä hotande sinnesstämning och

betrygga^ de hotade riksdagsmännen, lät man frampå

sommaren 1765 gatorna under nattetiden genom-
tågas af patruller, bestående af stadens till häst

tjenstgörande borgare. Sådant föll sig dock i läng-

den för dessa ganska besvärligt. Hemliga Utskot-

tet ville dä, att gardet skulle bestrida vakthåll-

ningen; men dettas öfverste, Fersen, vägrade och

tillkännagaf, att han mottog och åtlydde befallnin-

gar icke af Hemliga Utskottet, utan endast af rege-

ringen eller ständerna, hvarföre utskottet i dess

ställe inkallade 600 man af Upplands och Söder-

manlands regementen *). Svenska sändebud vid ut-

rikes hof ålades ock, att hvar pä sin plats veder-

') Sparreholms arkiv. J. M. till J. W. Sprengportea

d. 3 Juni 1766.

2) Henil. Ulsk. prot. d. 22 Aug. 1765.

^) S. st. och Sparreholms arkiv. .T. M. till J. W.
Spreugporten d. 11 Juni 1765.

*) Heml. Utsk. prot. d. 22 Aug. 1765 och d. 4 Mars 1766.
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lägga (ie för riksdagen ofördelaktiga uppsatser, som
dcrvarande tidningar framlade, hvarjemnte alla stän-

dernas vigtigare beslut biefvo både serskildt utgifna

frän trycket och tillika införda i riksdagstidningen,

båda delarna för att upplysa och bearbeta allmänna
tänkesättet sä inom som utom Sverge. J)essa vig-

tiga och verksamma medel jemnte rättvisan och
nyttan af ständernas ätgerder i allmänhet, och slut-

ligen Mösspartiefs stora öfvervigt inom ofrälsestån-

den och talrika anhängare pä riddarhuset, allt detta

tillsammanlaggdt verkade så, att motpartiet, ehuru
mägtigt det också var, omöjligen kunde genomföra
sina planer, åtminstone icke vid denna riksdag. Pä
en Hermansons landtegendom utanför Stockholm
sammanträdde fördenskull frampå sommaren 1766
Breteuil, Fersen, Karl Scheder, Sinclair och några
andra ledande personer, hvilka der uppgjorde par-
tiets politiska framtidsplan. Den var. att efter riks-

dagens slut uppreta allmänheten genom att fästa

dess uppmärksamhet på några mer eller mindre
mörka eller i mörk dager framställda sidor af riks-

dagens verksamhet. Man kunde också lätt nog
bibringa folket den tron, att Mössorna genom att

hejda fortsättningen af Sveaborgs lastnings-byggnad

och genom att tillintetgöra manufakturerna vid

Alingsås hade sålt Sverge ät ilyssland och England,

så att det skulle uppolfra ät det förra sin politiska

sjelfständighct och åt det sednare sina uppbl:)mstrande
näringar o. s. v. Sedan sinnena blifvit tillräckligt

upphetsade, skulle man sammankalla en ny och ur-
tima riksdag och genom densamma störta Mössorna
och återigen upplyfta hof- och Hattjjartiet'). Det var
den redan nu uppgjorda planen till 1769 års riksdag.

Att nämnde tvä, i denna strid förenade partier

icke kunnat för tillfället vinna mer framgång, en
bland orsakerna dertill var, att förbindelsen ileni

Pi-cuss. min. br. d. 1 Ausr. 1766.
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emellan var ingalunda arlig och last. I sitt hjerta
knndo holpartiet icke glömma, icke förlata det sätt,

livarpä Hattarna under 1756 ärs riksdag tillintet-

gjort dess planer och förödmjukat sjelfva konun-
gaparet. Hattarna ä sin sida hoppades ännu att

oberoende af hofvet kunna på egen hand bemägtiga
sig och behälla styrelsen. Partiet liksom adeln var
ännu icke tillräckligen försvagadt och förödmjukadt
för att beqväma sig till det steg, som år 1772 slut-

ligen måste tagas, nämligen att böja sig under hof-
vet och att medgifva och understödja konungamag-
tens utvidgning för att sedermera kunna bakom
densamma finna skydd mot Mössornas och mot
ofrälse-ståndens hotande anfall och växande mast.

TJUGONDETREDJE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1765—1766.

DESS AFSLUTANDE.

Vid dess början yttrade ständerna mycket miss-

nöje öfver riksdagarnas långvarighet och öfver der-

med förenade uppofTringar af tid och medel, både
allmänna och enskilda, och man beslöt göra den då
öppnade sä kort som möjligt. Den blef dock en

bland de långvarigare, och kunde ej gerna blifva an-

nat till följe af de mänga och vigtiga mål, som fö-

rekommo. Frampå året 1766 började dock många
önska dess snara slut. icke blott af vanlig längtan

efter hemmet, utan ock af andra skäl. Hattpartiet

ansåg sig numera icke kunna någonting vinna, och

flere dess adliga medlemmar lemnade fördenskull

redan i förväg riksdagen; och å andra sidan bör-

jade rysska och engelska sändebudens mutkassor
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lida till slut *). Prester och bönder ville deremot
förlänga mötet för att kunna än vidare fullfölja sin

nu vunna seger, och, sade man, några äfven för

att få bevista högtidligheterna vid kronprinsen

Gustafs snart förestående förmälning -). De gåfvo

dock med sig, och riksdagens afslutande bestämdes
till omkring den 17 Oktober; ehuru då blott några

fä veckor återstodo innan besagda högtidlighet

skulle firas.

Fråga blef om stället, der nästa riksdag borde
sammanträda. Hofvet, adeln och Hattarna önskade
Stockholm för att kunna bland dervarande oflice-

rare och ämbetsmän skaffa sig ett antal riksdags-

vänner så stort, att det kunde besegra Mössorna,

d. v. s. ofrälsestånden och dessas medhållare bland

landtadeln. Men just med anledning af besagdo för-

hållande önskade andra sidan en annan stad, Ny-
köping eller Norrköping. Oaktadt hofvet och adeln

påpekade kostnaderna, obeqvämligheten och besvä-

ret af en sådan flyttning, och oaktadt riddarhuset

med 270 mot 175 röstade för Stockholm, beslöto

sig dock ofrälsestånden för Norrköping ^j.

Vi halva nyligen omtalat, huru ständernas åt-

gerder blefvo föremål för missnöje och misstydnin-

gar, och det både in- och utrikes. För att mot-
verka följderna häraf och för att u()plysa allmän-
heten läto Mössorna utarbeta och från trycket ut-

gifva en yiStändernas herättelsc om fäderncsiandcfs
tillstånd vid riksdagens hörjan och om de medel
och författmnfjar^ ständerna till dess förbättrande
vidtagit». Det var ett kort sammandrag, af hvad

') Danskil min. bp. d. 25 Juli, 9 Sept. 17l)(5. Siundoin
t. Cl. d. Ii Okt. säges det, att hofvet och fraiisk.i partiet ville for-

liingn iiksdat!;en. Det sii^jcs ock, att frän Jan. 1705 till Juni 170C
bar Frankrike i mutor utbclalat nnjiefur 1,700,01)0 livresi.

2) Prcuss. min. br. d. 19, Österr, d:o d. 2G Sept. 17()i;.

') Adelns j)rol. d. 14 Okt. Preuss. och Danska min.
bref, båda af d. 17 Okt. 17C6.
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vår föregående berättelse med större utförlighet

frarnlaggt, och det var ock i denna upjjsats, som
ständerna tillkännagäfvo,' att riksskiildcn vid början
af 1765 utgjorde omkring (lO millioner, och att på
densamma hade under riksdagen blifvit afbetalade

eller afskrifna mellan 15 och 16 millioner, och att

den skulle innan nästa riksdag sjunka ned till 3:;

eller 34 millioner d, s. m., om man nämligen noga
följde de åsigter och föreskrifter, ständerna fram-
iaggt. Man lät ock denna skrift genast på både
tyska och franska språken öfversättas ocli tryckas,

på det dess innehåll måtte komma älven till utländ-

ningarnas kännedom ^).

Riksdagens afslutande tillgick pä vanligt sätt;

men hofvet och t. o. m. Adolf Fredrik visade där-
vid ett mycket dåligt lynne och mot Mössorna en
märkbar köld. Landtmarskalken Rudbeck hade vid

högtidsbordet sin plats midt emot konungaparet;
men detta bevärdigade honom icke med ett enda
ord, knappt med en enda blick -) ; och prins

Gustaf berättar sjelf, huru han lärde sin fästmö
prinsessan Sofia Magdalena att med köld bemöta
samma herre ^].

') Genom iakttagen tystnad om det för riksdagen hedrande
innehållet af denna berättelse har detta blifvit för sednare tiders

svenskar undanhållet.

2) Danska min. br. d. 21 Okt. 1766.

^) Arkiv på Stafsund. Prins Gustaf till Lovisa Ulrika.

Örebro d. 23 Okt. 1766.
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TJUGONDEFJERDE KAPITLET.

ALLMÄNNA AN:\IÄRKNINGAR OM RIKSDAGEN

1765 OCH 1766.

Den har några mörka skuggor, t. ex. behand-

lingen af Kudenskölds person och af Aiströmers

och Ehrensvärds verk, och misstagen vid ord-

nandet af penningerörelsen. Men i sin helhet

är) den en bland de mest välgörande och äro-

fulla, Sverges historia uppter. Betraktom än en

gång raden, af dess åtgerder! Man införde

eller förberedde förbättringar i statsskicket, i stån-

dens inbördes förhållande, samt i lagskipningen och

förvaltningen; — man anställde behöfliga räfster

med banken, med vexel-, manufaktur- och riksens-

ständers-kontoren; — man indrog eller förminskade

många öfverllödiga ämbetsmannalöner och pensjo-

ner, införde mer sparsamhet i rikshushållningen,

nedsatte statsskulden med 15 millioner d. s. m. och

förberedde än större besparingar; — man gaf åt

handeln, näringar och tryckpress mycket större fri-

het än förut, så att det är från denna riksdag, som
en mer obunden handelsrörelse och en lagligen stad-

gad och utvidgad tal- och tryckfrihet räkna sin

uppkomst; — och stafshvälfningen i sin helhet ge-

nomfördes icke för att anställa svårare l(irir>ljelser

mot besegrade fiender, ej heller för att anskalTa större

belöningar åt egna vänner och partikämpar: utan

för att genomdrifva, hvad man ansåg fiir samvetet

rätt och för fäderneslandet nyttigt. Ej många riks-

dagar kunna uppte pr«f af en så djupt gripande,

mångsidig och välgörande verksamhet. Märkas bör

ock, att denna var en följd icke af kraften hos

någon enskild framstående j)ersoiilighet, "fi FMrger

Jarl, Gustaf Vasa, Karl den elfte eller Arvid Horn

;



ty någon s5dan fanns ej. Ehuru utmärkta och
verksamnria livar pS sin plats en Rudbcck, Serenius

och Sebaldt voro, ät ingen bland dem kan dock
tillerkännas hufvudsakiiga äran af denna riksdag och

dess åtgerder. Hvad som skedde, var tvärtom ett

verk af liela svenska folket, hvilket uppvaknade till

klart medvetande af sin svara belägenhet, af orsa-

kerna till densamma, af botemedlen mot densamma
och af sin egen förmåga att förhättra densamma;
hvilket allt tillhopalaggdt uppmanade till ihärdigt och

kraftfullt bemödande att aiskaffa felen samt bereda

ät sig, åt efterkommande och åt fäderneslandet en

lyckligare framtid.

Att denna rörelse utgick frän sjelfva folket och
det allmänna tänkesättet, var en heder för detta

folk, detta tänkesätt ; — men i visst fall en olycka

för sjelfva företaget; ty detta saknade hvad dock
hvarje^ stort företag behöfver, nämligen en ledare,

som genom personlighet, ställning och anseende

egde tillräckligt stor öfvervigt för att kunna icke

blott först genomdrifva statshvälfningen, utan ock

sedermera sammanhålla och leda de nya åsig-

terna, de nya krafterna och att tillika försvara dem
mot både yttre anfall och inre oenighet. Någon
sådan personlighet fanns ej på denna sida, under
det att på den andra just nu framstod i prins Gustafs

person en dylik fruktansvärd ledare.

Den vigtiga förändringen gällde icke blott

personer och partier utan ock djupt liggande grund-

åsigter angående både stat och mensklighet. I po-

litiskt hänseende var det Birger Jarls, Gustaf Wa-
sas, Karl den elftes och Arvid Horns uppfattning af

regenters pligter och folkens väl, som denna gäng

segrade öfver Alexanders, Karl den tionde Gustafs,

Karl den tolftes och Hattpartiets åsigter; — och i

mensldigt hänseende var det kristendomens lära:

>'frid på jorden^ och mcnnishorna en god vlJje!»

som segrade öfver den gamla hedendomen, hvilken
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vid sidan al' krigets Gud Mars icke hade plats, icke

ens namn för någon fredens och menniskokärlekens

gudomlighet.

Riksdagen 1765 innebar liksom den af 1680 en

reaktion mot förra tiders missbruk och en reduk-

tion af förra tiders bortslösade medel; ehuru båda

delarna denna gång af mindre omfång och vigt.

Reaktionen 1680 skedde dessutom hufvudsakligen

till konungauiagtens och enväldets, men den af 1765

till folkmagtens och frihetens fördel. Den sednare

riksdagen var derjemnte en återgång till de freds-

och frihets-älskande äsigter, som lågo till grund för

statshvälfningen 1719, och hvilka hade sedermera

och intill 17o8 högeligen bidragit till Svorges lycka

och välstånd

Med sina stora förtjenster, har dock just denna

riksdag i någon mån förberodt det fria stats-

skickets framtida fall — genom det brådstörtade och

häftiga sätt, hvarpä den samtidigt angrep en mängd
gamla missbruk och derigenom uppretade en allt

för stor mängd icke blott personer utan ock sam-
hällsklasser. Riksdagens stränga räfster förberedde

nämligen bhmd Hattar, adel, krigsbefäl, ämbots-män
och närings-idkare en mängd sedermera inträlTade

öfvergångar eller afiall från de sparsamma och

allvarliga folkombudens parti, till den mer frikostiga

och eftergifvande koniuigamagtens. Det var ock

under denna riksdag, som kronprinsen Gustaf och

hans mer och mer framstående egenska|)er började

blifva föremål för deras blickar och förhoppningar,

som voro missnöjda med det fria statsskicket.

Fryxells Ber. XLI. 11



ANDRA AFDELNINGEN.

KRONPRINSEN GUSTAFS UNGDOM OCH FÖRMÄLNING.

TJUGONDEPEMTE KAPITLET.

KRONPRINSEN GUSTAFS UNGDOM.

Frän och med 1766 har den då tjugu-årige prins

Gustaf utöfvat på Sverges öden ett ganska stort in-

flytande, kanske t. o. m. större än någon annan då

lefvande person. Detta gäller isynnerhet om de till-

dragelser, med hvilka vi nu sysselsätta oss; ty det

var förnämligast han, som öfverända-kastade besluten

och åtgerderna af reduktions-riksdagen 1765 genom
att framtvinga reaktions-riksdagen 1769, och hans

personlighet är i sjelfva verket en sammanbindande
öfvergångs-länk mellan båda. Innan berättelsen fortgår

till den sednare riksdagen, vilja och böra vi förden-

skull egna serskild uppmärksamhet åt hans person

och åt det sätt, hvarpå han till följe af anlag, omgif-

ning, uppfostran och andra omständigheter utbildades.

Han var född på Stockholms Slott den 14 Jan.

1746. Under mer än sextio års tid hade svenskarna

icke fått mottaga någon inom deras eget land född tron-

följare, och ännu hade hans moder icke hunnit för-

spilla den kärlek och beimdran, hennes skönhet och

snille i början framkallat. Glädjen öfver prinsens

födelse blef ock utomordentligt stor och yttrade sig

medelst flere dagars högtidligheter, festmåltider och
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\ckeslag och tillika genom en mängd lyckönskande

och smickrande verser. Några sådana, författade af

Tessin, förespådde den nyfödde fursten en framtid,

som i utmärkelser och ära skulle täfla med de båda
föregående Gustafvernas.

Anmärkningar af mindre hugnande beskalTenhet

hördes ock. Prinsens kroppsbygnad var icke stark,

och pannans venstra sida märkbart nedtryckt, som
några trodde, till följe af svår förlossning ^). Rosén v.

Rosenstein skall ock hafva befarat svåra framtida

följder af denna missbildning; och en annan sägen är,

att den bekante andeskädaren och nummer-punkteraren
general-major Stobée förespått stora olyckor under
den nylödde prinsens blifvande styrelse.

Vården om dennes barndom anförtroddes åt en

enkegrefvinna Strömfelt, född Wrangel, hvilken blifvit

af alla samtida mycket berömd både för sin egen
persons skull och för det sätt, h varpå hon fullgjorde

det vigtiga uppdraget.

Nid fyra års ålder togs prinsen från fruntimrens
vård och anförtroddes åt Tessin, hvilken redan vid

dess födelse blifvit af de kungliga föräldrarna utsedd

till guvernör 2), och på hans förslag valdes Nils Bieike

till underguvernör och Dalin till lärare. Om det

sätt, hvarpå de två sistnämnde utförde sitt kall,

har efterverldon ännu föga kännedom. Prinsen har
väl sedermera berömt dem båda och i synnerhet

Bieike eller Becka, som han med minne af barndomens
statnmande språk honom länge benänmde. Men andra
hafva klandrat samma herrar och velat till en del pä
deras räkning skrifva de fel och odygder, som länge

fläckade den unge prinsen och hans rykte. Tessin

har ock blifvit tadlad, såsom den der ingaf eller ut-

bildade hos prinsen den kärlek för prakt och prål,

som på ett mindre fördelaktigt sätt utmärkte dem

') Österr. min. br. d. 7 Dec. 1704.

2) 39. 168.
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båda. Men ä andra sidan försmådde han ej att, efiuru

sjeir riksrtld och kanslipresident, likväl personligen del-

taga i undervisnings-arbetet och sökte dervid på hvarje-

harida sätt göra iärotinimarna så atigenäma som möjligt.

Lärjungen blef i allmänhet löga besvärad med egen

läsning, än mindre med utanläsning. I dess ställe

föredrog Tessin de böcker, hvilkas innehåll skulle med-
delas, och prinsen fick under afhörandet bläddra i

samlingar af kopparstick och dylikt. För att tydlig-

göra åtskilliga omtalade handtverk eller mekaniska
inrättningar, plägade ock Tessin med teatralisk skick-

lighet härma dervid förefallande rörelser, handgrepp

och ljud. Till följe af starkt minne och snabb fatt-

ning inhemtade prinsen äfven pä detta sätt mänga
kunskaper, men vandes tillika från grundlighet och

från mödosammare själs-ansträngning. För att till-

fredsställa egna och lärjungens böjelser gaf Tessin

också åt både lärostunder och nöjen ofta nog formen

af ett slags skådespel; tills han märkte, att prinsens

medfödda benägenhet lör dylika nöjen började urarta

till öfverdrift. Ehuru under mycket smicker sökte

Tessin också ingifva ädla tänkesätt och en sann upp-

fattning af de pligter, som åligga konungen öfver ett

fritt folk. Hans bref i dylika och andra ämnen äro

redan omtalade; likaså, huru han med allvar sökte

rätta åtskilliga prinsens oarter, samt huru han dervid

och till följe af också andra omständigheter föll i de

kungliga föräldrarnas onåd, och fick till efterträdare

riksrådet Strömberg '^).

Att Adolf Fredrik tog någon närmare befattning

med sina barns uppfostran, derom har historien föga

att förtälja. Lovisa Ulrika deremot egnade mycken
omsorg åt uppfyllandet af denna föräldra-pligt. I

synnerhet sysselsatte hon sig med prins Gustaf och

tillskref honom bref, fulla af förmaningar till rättvisa,

mildhet och alla menskliga och konungsliga dygder.

') 39. 42, 43.
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Vi införa några prof deraf ^). "Iakttaff'\ skref lion,

iahttag noga alla dina pligter ocJi i synnerhet den
vördnad och dgrJcan, du är sTcyldig det Höga Vä-
sendet -). Kom ihåg, att sedlighet ock dygd löpa

fara, om de icJce understödjas af JcristUga tänkesätt

;

och att det är just de Ufliga hänslorna för Gud,
som åt iipphöjda själar och ät deras företag gifva

prägeln af ädelt lugn och fast tillförsigt». — I ett annat

bref varnade hon för hat och hämndlystnad. »Gud»,
skref hon, har gifvit dig. min älskade son, stora

själsförmögenheter och ett känsligt hjerta. Men akta

dig, att icke detta hjerta hlifver villseledt af ditt snille ^),

en klippa, mot hvilken ofta de vackraste lifnads-

åsigter lidit skepshrott. MöMefromheten aldrig öfver-

gifva dig! hon är det säkraste skyddsmedel mot alla

förvillelser». — Såsom lärorika och manande exempel
uppsatte hon till prinsens genomläsning berättelser om
flere bland historiens ntmärktaste personer och om
deras berömliga gerninsar. Stundom agade hon, och

det kraftigt och med egen hand, såväl prins Gustaf

som hans bröder för deras oarter och fel, och hon
försvarade ej sällan de kavaljerer och lärare, som
sökte hålla de furstliga barnen i tukt och ordning.

När t. ex. en Falkenberg hade allvarligen tillrättavisat

prins Fredrik Adolf, och denne knotade och klagade,

svarade hon med följande rader: yFalkenberg gjorde

»al for vähl at han inte talar envishet och jag
»täcker honom. Wahra lydig och hechedelig andras
»so går illa when jag kommer tillhaka *)». Det är oss

en glädje att till mildrande af de mörka skuggorna i

drottningens bild, kunna införa dessa ljusa drag af

mensklip: rättskänsla och moderlig ömhet.

Men de blefvo tyvärr ofta undanskvmda af alldeles

') De aro ursprungligen skrifua pa fransyska, buJa troligen

af 1754.

'; L'Etre suprérne.

3) Esprit.

*] Uppsala Bibi. Gustaf d. lILs papj)ev.



166

motsatta löreteelsor, (öljderna allieniifs mänga klander-

värda egenskaper, hvilka älven på detta lält iilöfvade

sitt menliga inflytande. Den moderliga ömheten ur-

artade till en klomigliet, som hindrade j)rinsen från

lekar och iifliga kroppsrörelser, hvilken omständighet

jenmte mindre lämplifj;a lärare medförde oskicklighet för

att icke säga en viss klumpighet i dans, fäktning och

ridt. Samma missförstådda ömhet lät honom ej heller

förtära starka och mer närande födoämnen, utan för

det mesta blott soppor, cremer och grönsaker. Det

säges ock, att hon inbillat sig, det mycken sömn
skulle förslappa själsförmögenheterna, och att hon

derför tvingat prinsen att deltaga i hennes afton-

sällskaper, ofta till långt efter midnatt. Hans svaga

kroppsbygnad erhöll således icke den ökade styrka och

spänstighet, som behöllig hvilotid och glada barndoms-
lekar skulle halva medfört. Också ledo de kungliga

barnen mycket genom hennes nycker och ombytlighet.

Hon älskade väl då förtiden Sofia Albertina och näst

henne kronprinsen allra mest; men det sätt, hvarpå

hon berömde det ena och bestraffade det andra barnet,

var ofta föranledt hvarken af detta gunstlingskap eller

af någon verklig rättvisa, utan blott af stundens lynne

och infall, och med den påföljd, att hvarken tadlet

eller berömmet medförde åsyftad verkan. Som nämndt
är, bestrafTade hon vä! stundom barnens uppstudsighet

mot lärare och omgifning; men vid andra tillfällen

urskuldade eller gillade hon de begångna felen och

det pä ett sätt, som försvagade lärarnes anseende och

lockade barnen till sturskhet och öfvermod. — Hon
uppmanade väl prinsen till höflighet och mildhet, men
det oaktadt har hon i förening med Tessin på alle-

handa sätt uppblåst hans högmod; ty redan från

vaggan omgafs han af smickrande uppvaktningar, bug-

ningar och handkyssningar, och man tillställde ej

sällan offentliga spisningar, då det kungliga barnet

satt ensam vid bordet, och guvernören och riksrådet

Tessin på en kullerstol ett stycke derifrån. och man
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i;it på detta sätt den lyra- till lemåriga prinsen gifva

(ireträde ät undersåtar och främmande ministrar. Det

na med det andra kunde lätt förvrida hans rätts-

känsla och alstra orirtiiiga föreställningar om furst-

liga personers höghet och företräde framför andra

menniskor ^). I sammanhang dermed inplantades ock

itt bittert hat mot rådet, mot folkombuden och mot
allt, som lade band på den kungliga viljan ; det ena

med det andra i enlighet med de grundsatser, Ludvig

den fjortonde gjort gällande bland Europas regenter.

— Som nämndt är, blef prinsen af drottningen uppmanad
till gudsfruktan och till vördnad för det »Högsta

Väsendet»; men vid andra tillfällen och alltför ofta

tillät hon sig att i hofvets och de kungliga barnens

närvaro framkasta mot trosbekännelse, gudstjenst och

presterskap hånfulla anmärkningar och gäckerier och

att genom ord och läror, lånade från Voltaire, till-

intetgöra den tro och den frommare sirmesstämning,

som möjligtvis blifvit framkallade af hennes egna bref

och af hoipredikanten Scliröders lärdomar. Det var

ock till följe af hennes föreskrifter, som prinsen icke

lick tröttas med grundligare studium af annat språk

än fransyskan, och ej heller med filosofi, moral och

geometri m. m. — en anordning, som också förorsakade

ensidighet och betydliga luckor i kunskapsförrådet.

På dylikt sätt fortgick prinsens uppfostran ända

till tionde året och med redan då uppenbarade
följder af en mängd djupt rotade oseder, t. o. m.
odygder. Han väckte derigenom också mycken ovilja

hos sin nya omgifning, ehuru denna å andra sidan

med förvåning, med verklig beundran omtalade hans

minne, omdcimeskraft, fyndighet, qvickhet och redan

nu utmärkta talare- och inställnini^s-lörmåga. Itom
livad pä annat ställe -) blifvit härom berättadt, vilja

') Se t. ex. 39. 173, 177,

2j 39. 170, 177.



1 (»8

vi från samma tid anföra sägner om några andra

betydelselulia drag.

Det berättas t. ex., att han omkring 175G en

gång förkörde det enda spann hästar, }ian egde, och att

en biand omgifningen tlervid anmärkte, det prinsen

skulle på sådant sätt snart ödelägga hela det hungl.

stallet; men att denne svarade: det gör ingenting, om
jag iclce har några hästar, sJcola undersåtarne draga
mig '). En annan gäng omtalades, huru han plägade

på ett bord uppställa böcker som kulisser och på
den så bildade skådebanan en hop schackpjeser såsom
agerande personer. Redan nu och blott omkring tio

år gammal, sammanskref han ett sorgespel, kalladt

Juliani död, hvars plan och sammanhang vittnade

om vid den åldern ovanligt utvecklade själsför-

mögenheter, men tillika, sade man, om blodiga och

despotiska tänkesätt -]. En annan sägen är, att prinsen

stundom stängde sig inne och framdrog på golfvet en

länstol, utstyrd till en slags tron, och satte på den-

samma en stor docka, som skulle föreställa Lovisa

Ulrika. Derpå framträdde han och berättade, att

Jconungen var död och tronen ledig. Sedan sprang

han bakom dockan och svarade å hennes vägnar, att

hon deltog i den gemensamma sorgen; men ville

förvalta regeringen, tills iwinsen hlefve myndig.

Derpå trädde han åter fram och förklarade, att tronen

vore hans arf, och att drottningen hörde låta honom
hestiga den. Sedan, återgående bakom dockan, svarade

han JSfej! och lät henne dervid förblifva, oaktadt alla

föreställningar och böner. Då och till slut sprang han

upp, fattade dockan i armen samt slängde henne undan

och satte sig sjelf på tronen ^).

Af detta och dylikt innehåll, omvexlande med
beröm öfver utmärkta själsförmögenhetei', äro de flesta

') Uppsala Bibi. Hamiltons anekdoter.

2) Sax. min. br. d. 10 Maj 1757.

3) Uppsala Bibi. Hamiltons anekdoter.
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hittills kända berättelser eller sägner om prins Giistal

intill hans tionde år.

Sedan ständerna 1756 afsatt prinsens förra gu-

vernör, lärare och kavaljerer och (örordnat i deras

ställe andra personer i), blef förhSllandet än betänk-

ligare; oaktadt bland dessa sednare funnos llere mycket

skickliga och aktningsvärda män, som bort kunna in-

verka på den unga fursten. Men de hade blifvit

konungahuset påtrugade och derigenom också föremål

för dess ovilja och förföljelser, (iuvcriiören riksrådet

Karl SchefTer sökte väl vinna drottningens förtroende

och att genom samtal och bref ingifva prinsen ädlare

tänkesätt, men länge förgäfves. Sjelf uteslöts han

frän hofvets förtroligare umgängeskrets, och kavaljerer

cell lärare bemöttes med nedsättande ovilja och för-

akt 2). De blefvo, och det inför prinsarna sjelfva,

förtalade af sina nu undanträngda föregångare och

än mer af drottfiingen och hennes gunstlingar. Detta

allt såg, hörde och bemärkte den nu elfva till Ijorton-

årige prinsen, och med hvad |)åföljd är lätt att förstå.

Han hade harmats, gråtit och sörjt sig sjuk vid skiljs-

messan från den lörra omgifningen och betraktade

och bemötte den nya med misstroende och ovilja.

Dessa herrars åsigter och tillrättavisningar, äfven de

mest grundade och billiga, medförde icke åsyftad

verkan, utan snarare motstånd och förbittring; och att

göra tvärt emot deras föreskrifter räknade han som
en ära och som ett bevis på vördnad och tillgifvenhet

för sina föräldrar. I'>ån läsetimmarna återkommen
till dessa sednares umgängeskrets, deltog han lilligt i

det värdiga klandret och gäckeriet öfver samma lärare

och u|)pvaktning. I'"ö|jd(>n blef, att de förra felen

växte och att nya lillkommo, båda delarna än mer
motbjudande hos en nu redan tolf- till fjortonärig gosse.

Också limier man, att den nya omgifningen, ehuru

') 39. 190.

') 39. l<tl, 192.
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beundrande' lians ovanliga själsegenskaper, dock på
samma gång talade med mycken ovilja om hans
högmod, bakslughet och lörställning; t. ex. huru han
för att (å sin vilja fram, låtsade vara sjuk och hade
för sådant ändamål lärt sig framkrysta tvungna kräk-

ningar; likaså om hans lättsinniga uppfattning af en

konungs pligter, t. ex. huru han förklarade det allmänna
bästa vara hlott en »dunsthild» ^), ett tomt ord ; och
huru, när Scholfer tadlade hans granna drägter och

uppmanade honom att som en patriot, en fosterlands-

vän, föregå med det vackra efterdömet af enkelhet i

kläder, svarade: jag är ingen patriot, och hryr mig
ej om att gifva några vackra exempel; likaså om
hans våldsamhet och grymhet, t. ex. huru han skrek
af ilska, nöp sina bröder, örfilade, näsknäppte och
sparkade betjeningen samt roade sig med att pina

småloglar samt klippa fötter och hufvuden af flugor,

o. s. v. En gång i vredesmod kastade han ett glas

vatten i ansigtet på sin kavaljer Ax. Gabriel Lejon-

hufvud, hvarvid denne blef så uppbragt, att han
våldsamt ryckte till sig prinsen och gaf honom stut,

hvarvid denne i stället för att än mer vredgas, blef

helt häpen och försagd. Efter SchetTers äntrade till

guvernÖrskapel författade prinsen ett lustspel påtagligen

om sig sjelf och sina nya lärare. Det kallades Ben
elfva-åiiga ungherrn -j, och beskref, huru denne ut-

märkte sig genom qvinlighet, prålsjuka och teater-

vurmeri; huru guvernören varnade, men förgäfves;

huru läraren, han kallades »Barharissimus» ^), in-

trädde och började föreläsa och tolka Cornelius, men
afbröts af lärjungen, som högljudt upprepade verser

ur fransyska skådespel; huru läraren då försökte

med geometri och började förklara triangeln ABC,

') Chimére.

^) Le jeuue Sefgueur de onze aus.

') Det var deu tiden Klingenstjerna, h vilken dock sedermera

blef ganska väl anskrifven hos prinsen.
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men hindrades af lärjungen medelst fortsatt uppläs-

ning af skådespels-verser; — huru läraren i förhopp-

ning, att geografien skulle vinna mer uppmärksamhet,

Iramtog en stor jordglob, men huru ungherrn då

hoppade upp och satte sig på det dervid vacklande

globstället under utrop: ja// sJcaJcar hela ver]den^)\
— huru läraren fruktande, att globen skulle brytas

sönder, tillgrep i stället historiska föreläsningar, men
då älven detta misslyckades, utbrast : komedier, och

aldrig annat än komedier! — huru föräldrarna då

inträdde, hvarvid ungherrn låtsade blifva sjuk och

sprang undan; — huru dock i slutscenen läraren

berättade för guvernören, att ungherrn varit utmärkt

flitig. — Tnder handskriften, daterad den 2 i Juni

175fi, står med prinsens egen hand skrifvet : Lika
med förebilden ']•

Gustaf.

Uppsatsen är ett märkvärdigt prof på jirinsens

vid så unga år ovanliga själsutveckling ; men tillika

på det lättsinne, hvarnjed han betraktade sina fel.

och på den fräckhet, det trots, hvarmed han sjelf

omtalade dem; trots, ty han lemnade denna uppsats

åt SchelTer, mot hvilken han likväl då och under de

närmaste åren stod i fiendtligt förhållande till följe af

just dessa af guvernören ständigt tadlade men af prin-

sen dock bibehiillna fel.

Följderna al ett sådant uppförande kunde ej ute-

blifva. Hade guvernör och kavaljerer voro så miss-

nöjda, att de llere gånger ämnade nedlägga sina be-

fattningar. Men emedan prinsen högeligen fruktade

att blifva anklagad inför rådet och ständerna och i

synnerhet inför Lovisa Ulrika, föll han vid hvarje

allvarsammare hotelse till föga, bad, gret och lofvade

bättring. J)å emellertid löftet icke hölls, utan de

') .rebraule tout l'univers!

^) Coiifonue ä Toriiiinal.
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gamla vanarterna efter några dagar återtogos, blef

förhållandet slutligen anmäldt hos de kungliga föräl-

drarna. Lovisa Ulrika, hvilken prinsen vanligtvis be-

handlade med slug inställsamhet, hade väl ofta för-

svarat hans fel och påstått, att han bland de kungliga

barnen hade det bästa hjertat. Men nu voro klago-

målen så många och svåra, att kraftiga model måste
tillgripas. Konnngaparet förekallade alltså up[)vakt-

ningen och gaf i dess närvaro den nu fjortonårige

prinsen en allvarsam skrapa och befallte herrarna

att ingalunda krusa med hans fel utan allvarsamt

tillrättavisa dem. Cxifve Gud, skref berättaren, att

detta shett för fem år sedan! Felen voro nämligen

så djupt rotade, att de ej lätt kunde bortläggas, och

ehuru han redan 1760 började förbättra sitt uppfö-

rande, gick dock dermed tämligen långsamt, och ännu
1764 har danska sändebudet aimålat den då aderton-

åriga prinsen på följande sätt. Eders excellens^ skref

han till Bernstorfl' ^), har hefaUt mig lemna en be-

shrifning öfver svenska Jcroitprinsen. Det är högst

svårt att framlägga sä obehagliga sanningar; men
jag lyder min ]j^W^ oc/i bannlyser all både par-

tiskhet och fruktan och framställer de anmärk-
ningar^ som blifvit gjorda af personer, hvilka se

och höra honom dagligen, sedan han genom stän-

dernas obegripliga förhastande ^) blifvit befriad

från Scheffers guvernörskåp och ensam herre öf-

ver sina gerningar. Sjelfva beskrifningen innehåller

följande omdömen. Inbillningskraften är liflig och

fattningen lätt., men själsförmögenheterna så för-

slappade af veklighet och lättja ^), att han icke

vill veta af någonting, som fordrar flit och tanke-

ansträngning., och ehuru han läser mycket., sker

sådant mer för nöjets än vetandets skidl. Han

') Danska min. br. d. 20 Mars 1764.

') Précipitation incomprehensible.

^) Molesse et oisiveté
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älskar hvarhen jagt eller ridt. Han dansar vis-

serligen med ungdomlig häftighet men utan smak
och takt^ och visar för det täcka könet ingen hö-

jelse. De nöjen^- han tycker om, äro spel^ musik
och i synnerhet sj^ektaklcr och dermed beslägtade

ceremonier och praktfulla tillställningar. Stun-

dom till och med i sällskap förfaller han i tank-

spriddJiet och yttrar sig då med osammanhang och

oreda ^). Efter skiljsmessan från Barek har han
ingen förtrolig vän och visar emellanåt ett lynne,

så dystert ^) och misstänksamt, att svenskarna

frukta i honom en hlifvande Erik den fjortonde.

Han är på en gång snål ^) och slösare. Den mest
herrskande lidelsen är dock högmodet; ty frän
bardomen har man inglfvit honom öfverdrifna fö-
reställningar om den åtskilnad., som är eller hör

vara mellan en furste och en undersåte., till följe

hvaraf han har orimligt höga ansptråkpå vörnads-

hetygelser, hvilkas iakttagande han ock bevakar

med outtröttlig uppmärksamhet på hvarje rörelse,

hvarje ord, hvarföre han äfven omgifvit sig med
mer ceremonier och mer etikett än någon annan
furste. I sammanhang med missaktningen för
undersåtens menskliga värde behandlar han ock

sin omgifning och i synnerhet sin betjening med
rå hårdhet *), och tål ej motsägelse af någon,

') Denna beskyllning liafva vi icke funnit Iios någon annan

samtida beriittare.

-) Andra och äfven Gustaf sjelf omtala, huru han stundom

var dyster och djupt nedslagen till följe af moderns ovilja mot
hans gemål, ständernas mot konungahuset och partiernas mot
hvarandra, och af allt det brilk, alla de ledsamheter, »om förorsa-

kades genom sa mauga slitningar.

*) Vlere drag af gifmildlict mot syskonen och mot lidande

omtalas dock, och medan Dalin var af ständerna förvisad liofvet,

gaf prinsen ur egen handkassa ilrligen 3,000 d. k. m. St denne sin

fordne lärare.

'') ifn seconde effct de son orgeuil, c est quil est dur et

rude envers ses domestuiues et mémc envers ses cav(diers.
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hnappt af sin mor; hvilhen han och Icommer att

hdijdllgt nedsätta^ så snart han dertiU fur ina(/t

och lägenhet, o. s. v. Ja.f/ har^ så slutade Schack,

(/rundat denna techniny på oförvitliga x^^i^soners

utsago ^) och p)å allmänt kända händelser. Måtte
religionen (han känner hennes läror, men man
tror ej, att de hittills rört hans hjerta) göra ho-

nom af svenskarna lika älskad, som han nu är
fniktad -).

Ofvanstående ord om den adertonårige prinsens

furstliga stolthet och anspråk bekräftas af åtskilliga

drag äfven under de närmast följande åren. Han
ådagalade fortfarande ovilja mot allt, som erinrade

om riksdagar och om folkombudens rättighet att del-

taga i vården om rikets angelägenheter. Jag gifver.,

sade han, ständerna tusan djeflar! I synnerhet var

han förbittrad öfver deras försök att inskränka sta-

tens eller hofvets utgifter, och berättadt är ^j, huru
han i sistnämnde hänseende beskyllde dem för skinnar-
aktigt gnideri'^). När de 1766 vägrade betala några

konungaparets och prinsarnas skulder, påstod han,

att rådet och ständerna derigenom lemnade hans
Tjröder nakna ^). Jag är glad., tillade han, att de
ej heller betalt mina skulder; ty jag vill ej stå till

dem i dylik förbindelse, så länge deras majestä-

ters skulder lemnas obetalta; och jag räknar för
en ära., att häruti få dela mina förcildrars miss-

öde. Serdeles uppretad var han mot Rudbeck, såsom
förnämste ledaren af reduktions-riksdagens åtgerder,

och uppmanade fördenskull Sofia Magdalena att visa

denne man en märkbar köld och likgilltighet. En
annan bland ståndens lalemän vid samma riksda?

') Autorité irreprochable.

^) Af detta bref lemnade Schack ingen afskrifc i danska mi-

nister-arkivet i Stockholm, af fruktan för framtida upptakt.

3) Sid. 127.
*) Sådana uttryck träffas flere gånger.

5) Sans habits.
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kallades af drottningen och prinsen iör hnttahestia^);

och Gustaf tillade: jarj ]i02)pas att vid nästa rilcs-

dag hunna säga honom: »af snmts är du Jcom-

men^ och smuts slcall du åter varda IgemK Prinsen

fastade nämligen många förhoppningar vid näst-kom-

mande riksdag och ansåg ständernas stränghet 1766

vara ett förebud till motsatt uppförande nästa gäng.

Enligt en fransysk ordlek skref han : vi kunna ut-

ropa om riksdagen 1756 »Helas!» -) men om riks-

dagen 1766 »Hollah!» ^). Dylika hans yttranden jemnte

många andra företeelser voro betydelsefulla förebud

till riksdagen 1769 och dess reaktion.

Vi hafva anfört hufvud-innehållet af de för prins

Gustaf ofördelaktiga uppgifter, som från dessa år an-

träfTas *), men tillägga följande anmärkning. I sjelfva

verket var han hvarken sä hård och grym, ej

heller så känslolös för menskligt lidande och för un-

dersåtarnes tillstånd, som åtskilliga hans ord och ger-

ningar antyda. Dessa tyckas derföre ofta nog hafva

varit alster af det öfvermod, det öfversitteri, det lätt-

sinne, den motsägelselust, som stundom hos ungdom
förfinnas, och som hos prinsen icke hejdades genom
några moraliska eller religiösa grundsatser utan tvärtom

underlättades genom hans förflugenhet samt egen-

kärlek och furstliga högmod.
Ännu en anmärkning! Ganska mänga, ja nästan

alla, hafva beskyllt prinsen för förställning och det

icke utan skäl. Han hade till detta fel stora anlag

i afseende [)S så väl böjelse som förmåga. Båda de-

larna blefvo ock tidigt utbildade genom hans ytterst

^ ) Det v8a vilddjuret.

') Ack!

3) Gif akt! Arkivet pS Stafsuud. Prins Gustafs bref till

Lovisa Ulrika d. '<?3 Okt. 17C6 och d. 28 utan manad och Sr,

men troligen frän samma tid.

•) Mest i Fredrik Sparres dagbok, förvarad i Eriksbergs

arkiv. Åfven i flere in- och utrikes arkiv finnas kortare uppgifter

af ungefär samma innehall.
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svära ställning mellan löräldrarne och deras omgif-

ning å ena samt Tcssin och de nya lärarne å andra

sidan; ty han hörde de lörra beständigt klandra de

sednare, efter hvilka han dock måste mer eller

mindre rätta sig. En annan frestelse till förställning

låg i förhällandet till modern, h vilkens fel han snart

började inse och lida af; men hvilken han dock måste

med obetingad lydnad och vördnad bemöta, t. o. m.

smickra. Han blef sålunda af omständigheterna loc-

kad till list och förställning, men å andra sidan

ej från deras utöfvande hindrad af några strängare

rättsbegrepp. Hans uppförande härutinnan kom likväl

icke alltid från falskliet utan ofta nog frän ovanligt

liflig inbillnings-kraft och från lika ovanliga skådespe-

lare-anlag. När känslor och tänkesätt voro af någon

annan väl och snillrikt framställda eller af hans egen

inbillnings-kraft rätt lifligt framtrollade, då blef han

af dem så hänförd, att han med förljusning kände

och uttalade dem såsom sina egna, sina verkliga käns-

lor; ehuru ena gången i en, den andra gången i all-

deles motsatt rigtning; och det utan att någondera

gången hafva talat mot sin öfvertygelse för ögon-

blicket; detta allt så mycket lättare, som han oftast

fastade sig mindre vid sakens kärna af rätt och san-

ning, än vid sakens yta, endast denna var sminkad

med lysande färgor af dessa eller andra dygder.

Hunnen det fjortonde året, började han, ehuru

blott småningom, att lägga bort några gröfre oarter,

och visa mer flit än tillförene ^), och derjemnte att

inse det ofta förhastade i moderns omdömen öfver

hvarjehanda ämnen, och i synnerhet öfver hans af

ständerna tillsatta omgifning, för hvilken han slutligen

började hysa verklig aktning, och Lejonhufvud, som
fordom med en stut tuktat hans öfvermod, blef se-

dermera hans gynnade skyddling -). Han uppsatte nu

') Danska miu. br. il. Ht Dec. 1760.

2) S. st. d. 5 Febr. 1761, d. 29 Jan. 1762.



177

till sina förebilder Gustaf den andre Adolf och Hen-

rik, den fjerde och beflitade sig nner och mer om ett

sansadt, höfligt och älskvärdt uppförande, och detta

med stor framgång till följe af ovanligt stor förmåga

i den vägen. Somliga påstodo väl, att hans inre var

alldeles oförändradt, ehuru de mognade årens sluga

beräkningar i förening med stor skädespelaro-konst

lyckades för verldens ögon dölja de verkliga och fram-

hålla helt andra känslor och tänkesätt.

Men ju mer det led, desto mer sade och trodde

de flesta, att förändringen var en följd af verkligt

förbättrade tänkesätt och dessa åter af mognadt för-

stånd, af renad rättskänsla och af ScheiTers lärdomar.

Denne herre, som 1756 lifligt hyllade fria, nästan re-

publikanska åsigter, hade under riksdagen 1761 blif-

vit af ständerna på godtyckligt sätt först afsatt och

sedermera åter tillsatt, och derjemnte fått be-

vittna samma riksdags mänga lumpna och tadelvärda

uppträden. Följden blof, att han mer och mor öfver-

flyttade sin kärlek frän republiken till konungadömet,

samt försonades med drottningen och |)rinsen, hvar-

för ock den sednare mer än förut lyssnade till hans

föreställningar. Med skarpt förstånd, liflig inbillnings-

kraft och mycket sinne för allt högt och lysande, måste

ock prinsen blifva, om ej genom sitt hjerta. dock ge-

nom sitt hufvud ledd till ändradt upplörande. Orsaken

må nu halva varit hvilken som häldst, säkert är, att

lian frän denna tid mer och mer ådagalade i både

ord och handlingar ett förstånd, en själsnärvaro, en

uppmärksamhet mot andra, som förvärfvade honom
både välvilja och förtroende. Tillika började han

mer och mer visa den varma kärlek till vitterhet och

sköna konster, som sedermora gjorde namnet Gustaf

den tredje så lysande och älskadt.

Vid hans inträde i sjuttonde året påstodo många,

att en så utmärkt prins icke mer behöfde någon

FnjxelU Ber. XLT. 12
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guvernör eller lärare. Hans inhemtade kunskaper
voro ock i några fall ganska goda, serdeles i historia,

vitterhet och sköna konster. Under näst förflutna

och följande åren hade han nedskrifvit uppsatser

om Cato, Trajanus, Karl den femte. Sully, Ludvig den
fjortonde och om flere Sverges konungar; uppsatser,

stundom snillrika och alltid utmärkta af en lätt och
behaglig stil, men stundom ock, t. ex. i den om Karl

den tolfte, vanställda af okunnighet eller af ensidigt

rojalistiska och dynastiska åsigter. Betecknande är

ock, att han å andra sidan ådagalade en viss ovilja

mot konung Karl den elfte; likaså att bland de hi-

storiska författare, han häldst läste, var den bekante

kardinalen de Retz och dennes beskrifning om de

slämplingar och intriger, som utmärkte besagde herre

och dess samtid. Kanske bättre än historien kände
prinsen dock vitterheten, i synnerhet den fransyska.

Han hade med stor kärlek studerat dess förnämsta skal-

der, samt de ryktbara encyclopedisternas skrifter. I

synnerhet hade han sysselsatt sig med Marmontel
och Voltaire och kunde utantill en ej ringa del af

Henriaden. Till dessa ämnen lockades han af egna

anlag, af tidens anda och af Creutz. Scheffer och

Lovisa Ulrika, och derjemnte af de tacksamma och
smickrandel bud och bref, han från samma författare

fick mottaga. Väl hade jag, helsade Voltaire, för-

fattat min Henriade i tanJca^ att den skulle tjena

honungar till lärdom; men jag hoppades icJce^ att

den skulle bära frukt i Norden. Jag hade orätt;

Norden har alltid alstrat hjeltar och store mäny>.

Prinsen sysselsatte sig äfven sjelf med dylikt skrift-

ställeri, och utom förut nämnda dramatiska arbeten

anses han hafva vid denna tid författat de utkast till

sorgespel öfver Coriolanus och öfver Henrik den

fjerde, hvilka man sedermera funnit bland hans efter-

lemnade papper. Besagde kunskaper voro hans star-

kaste sida; de svagare deremot matematik, fysik, filo-
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sofi, krigsvetenskap, statsförvaltning, rikshushållning

samt språk, med undantag dock af det fransyska.

På detta liksom på modersmålet var han utmärkt

både som talare och skriftställare; men stafvade båda

delarna ganska illa, hvilket ofta var händelsen med
den tidens furstar.

Emellertid, och som sagdt är, skulle han numera
anses i det närmaste fullärd. Hans guvernör och

öfriga omgifning blefvo ock våren 1762 afskedade;

dock skulle Klingenstierna stanna i Stockholm för att,

när så behöfdes, lemna erforderlig ledning; hvarjemnte

en Ferrner förordnades till lektor och Sinclair til! följe-

slagare på de resor, som borde anställas för erhål-

lande af närmare kännedom om fäderneslandet ^).

Prinsen utnämndes ock till öfverste för ett regemente

och till kansler öfver Uppsala högskola.

Under riksdagen 17ti0— 1762 och sedermera
uppträdde han i det offentliga lifvet som en ny men-
niska och på ett sätt, som väckte beundran och glädje.

Vid framleninandet af en till hans ära slagen min-
nespenning mottog han ständernas beskickning med
ett tal, hvars både språk och innehåll förvånade och

hänryckte. Detta blef än mer händelsen med hans
tal och trosbekännelse vid första nattvardsgången ^);

men kanske allramest, då han i ständernas närvaro

aflade sin hyllningsed för fadern. Alla, äfven de

främmande sändebudenj blefvo deraf förtjusta ^).

Något hvar ville numera vinna för sig en tron-

följare, som visade så utmärkt förmåga, och både
Hattar och Mössor föreslogo, att han för inhemtande
af närmare kännedom om statsärenderna borde be-

») 40. 154. i:4;:v:nv-vsy-

2) Rådsprot. d. 31 Msrs. Preslest. prot. d. 2, 5

Apr. 1762.

^) Preuss., Danska min. br. d. G April 1762. Fersen

säger dock, att några tyckte prinsens uppträdande och hSllDing

Tid Dämude tilllälle erinra om skådespelarens.
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vista, kanske deltaga i rådets öfverläggningar. I bör-

jan önskade väl prinsen det sednare såsom gifvande

mer tillfälle till verksamhet och utmärkelse; men
drottningen invände, att hans personliga ställning

skulle på detta sätt blifva mycket svär; ty genom
uttalande af egna bestämda åsigter skulle han blott-

ställa sig för motsägelser och vederläggning och til-

lika nödvändigt stöta sig med något bland de täflande

partierna, stundom ock med den olika tänkande fadern,

så framt nämligen prinsen icke ville nöja sig med
att vara dennes blotta eftersägare och jaherre. Gustaf

insåg skälens vigt och gaf med sig, och bad vännerna

göra likaså. Slutet blef, att han fick tillåtelse bevista

rådets, kollegiernas och några andra ämbetsverks sam-
manträden, dock utan att deltaga i öfverläggningar eller

omröstning. Rådets öfverläggningar bevistade han

dock i början endast, när Adolf Fredrik der sjelf in-

funnit sig; ty han fruktade, att ifrigare delta-

gande i statsärenderna skulle misshaga föräldrarna.

Besök äfven i kollegier och andra ämbetsverk gjordes

i början då och dä och tycktes lofva godt för fram-

tiden; men blefvo snart mer sällsynta. Som orsak hafva

några uppgifvit, att prinsen icke hade böjelse för sådana

sysselsättningar, och att han egnade sig åt dem en-

dast (ör syns skull och med hemlig vedervilja, och

att han i sjelfva verket icke besvärade sig med att

taga närmare reda på hvarken ärender eller arbets-

sätt. Sjelf deremot har han som orsak uppgifvit det

sorgliga förhållande, att modern med ovilja och svart-

sjuka betraktade alla dylika besök och det anse-

ende, han genom dem förvärfvade.

Redan vid denna tid hade nämligen börjat visa

sig första brodden till den misshällighet mellan moder
och son, hvilken sedermera växte upp och bar bittra

frukter för dem båda. Så tidigt som 1761 började det

beröm, prinsen förvärfvade, väcka hos modern miss-

nöje och afund och tillika den farhåga, att hans in-
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flytande torde i framtiden undantränga hennes eget.

Vi hafva ock sett prof på hans, sonens, hemliga tän-

kesätt härutinnan redan 1756 ^j; ehuru han då och

efteråt i flere år dolde dem under ytan af den mest

undfallande lydnad och ödmjukhet. Lovisa L/lrika

anade dock den blifvande faran, och kunde ej så

fullkomligt dölja sina känslor dervid, att ej dessa af

en och annan och af prinsen sjelf upptäcktes 2).

Våren 1762 afslutades både den svenska riks-

dagen och det pommerska kriget. Lovisa Ulrika ön-

skade då, att prinsen skulle genom anställning i preus-

siska hären och under den store morbroderns ledning

lära krigare-yrket. Också prinsen sjelf förklarade sig

vilja på detta sätt följa exemplen af Gustaf den för-

stes och Gustaf den andres tidiga bragder. Några

gissade ock på en annan hemligt bidragande orsak,

nämligen hans önskan att komma ifrån det tryc-

kande obehaget af moderns närhet. Holvet arbetade

emellertid mycket för att vinna rådets och ständernas

bifall, men misslyckades hos bägge. Man invände,

att tronföljarens dyrbara person icke borde onö-

digtvis blottställas för lifsfaror; hans värdighet icke

nedsättas genom lägre befäl i en främmande här;

den fattiga staten icke betungas med kostnader för

utrustning och resa; och slutligen, att man icke borde

genom ett sådant sjelfva kronprinsens uppträdande

reta fordna bundsförvandter, hvilka redan förut knö-

lade öfver den enskilda fred, Sverge slutat med deras

gemensamma fiende. Som hemligt motskäl verkade

ock mångenstädes den farhågan, att prinsens benä-

genhet för envälde skulle genom vistandet i Preus-

sen och genom der rådande vanor och åsigter än

mer stärkas. Serskildt anmärkte Forsen, att den

föreslagna fälttjenstcn kunde ingifva tycke för krig.

') Sid. 168.

2) Danska min. br. d. 13 Juli, 20 Nov. 1762.
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hvilket dock vore mindre passande för den blifvande
fursten öfver ett folk^ som var fritt, och som
icke sträfvade efter eröfringar utan blott efter väl-

stånd och fred. Slutet blef, att ständerna afböjde

förslaget, och som några tyckte sig finna, icke till

någon afsaknad för prinsen, hvilken snart tröstade sig

genom festligheter, skådespel och andra nöjen ^j.

De fel, prinsen ännu vid adertonde året bibehöll,

visade sig dock endast i hemlifvet, och blefvo för den
stora allmänheten omsorgsfullt dolda. Vid olTentliga

tillfällen deremot utvecklade han mer och mer sina i

många fall lysande egenskaper och ingaf sådeles

stora förhoppningar i synnerhet genom den rigtning

och den anda, som dervid tycktes uppenbara sig.

Denna var nämligen en följd ej blott af beräkning

utan ock af medfödd kärlek för det stora och ly-

sande och af de lärdomar, han erhållit af den

varmhjertade Karl SchefTer, hvilken, och det länder

prinsen till ära, hade också under de närmast föl-

jande åren mycket inflytande. Den var tillika en

följd af de höga och mennisko-älskande åsigter rö-

rande frihet, jemnlikhet samt konungarnas och fol-

kens inbördes pligter, som den tidens största snillen

högt uttalade, och som inverkade på alla ungdomliga

sinnen och började göra sig så allmänt gällande,

att ingen person med anspråk på europeisk bildning

kunde underlåta att bekänna dem, och minst prins

Gustaf. Han omfattade flere bland dessa åsigter med
hela värman af sina aderton år och med hela styr-

kan af sin lifliga inbillningskraft och af sin kärlek

till allt praktfullt och storartadt. Det var dessa lä-

ror och åsigter, som föranledde mång« bland de åt-

gerder, som hedrade första åren af hans regering efter

1772, och de framträdde redan nu i hans ord och

uppförande och gjorde mot den mörka taflan af hans

') Heml. Utsk. prot. d. 5, 7 Juni; Dauska min. br. d.

18 Juni 1762.
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iiregående år ett bjert och lysande afbrott. Han tad-

lade det sätt, hvarpå adliga ynglingars uppfostran

I irsummades, och att dessa likväl gjorde anspråk

|ia rikets vigtigaste ämbeten; han ville förädla stu-

denternas lefnadssätt och sökte förskafla dem ut-

märkta lärare, och genomdref den ryktbare Torbern

1>ergmans utnämning till professor. När vid hans

^äntade besök i kollegierna ämbetsmännen derstädes

utstyrde sig i högtidskläder, tadlade han sådant som
onödigt fjesk och uppmanade dem att mottaga ho-

nom på ett mer obesväradt och förtroligt sätt, och

han kallade sig 1769 den förste medborgaren i sitt

fädernesland. Ar 1760 betraktade han med veder-

vilja de officerare, som för att få deltaga i riksdagens

rörelse och lycksökeri lemnade sina platser i den här,

som skulle kämpa mot preussarne. Jag kände, skref

han, ett djupt föraJct för dessa mennisJcor, som a/

partihat eller vinningshjstnad uppoffrade fäder-

neslandet och dess ära och välfärd. Lika djupt

härmades han, när de kungliga föräldrarna för att

genomdrifva några sina riksdagsplaner är 1760 upp-

togo i sitt förtroende och hemliga råd den kände

partivinglaren och republikanen Pechlin, ehuru denne

hade 1756 velat afsätta Adolf Fredrik, och, som
prinsen trodde, förgifta Lovisa Ulrika. Ett annat

drag af stolthet och mod var, att han endast genom
konungens befallning kunde förmås alt med orden:

itödmjiiJce fjcnarc)) underteckna ett bref till kejsarin-

nan Katarina, herrskarinnan öfver Sverges arffiender,

ryssarna ^). Polackarnas oenighot och mutor ingåfvo

honom mycken ovilja, isynnerhet emedan dessa upp-
träden i hans ögon voro sidostycken till svenska

ständernas uppförande. An mer förbittrades han, när

Polens dåvarande konung och råd, angripna af inri-

kes motståndare, bönlöllo om rysska kejsarinnans

beskydd. Hvilken ncsa! skref han. ack grefvt

') Danska min. br. d. 13 Juli 1704.
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PoniatowsJcy ! hvad du syntes mig stor; ack Sta-

nislaus August ^]\ hvad du förlorat i mina ögon!
Du är kvarhen Jconung eller medborgare. I)ö för
att upprätthålla ditt fäderneslands sjelfständighety

och kasta dig ej ovärdigt under oket för att bibe-

hålla en skugga af magt, hvilkcn nästa befallning

från Moskwa kan tillintetgöra! Om den dåvarande

hugstore försvararen af Korsikas frihet skref han:

Paoli är nutidens' störste man. Konungar! kom-
men att i en enkel korsikansk medborgares skola

mottaga lärdomar i dygd, mod^ rättvisa och själs-

storhet! Folk! beundren korsikanernas ädelmo-

diga försvar och rodnen att vara svagare än dessa

okända öboar! Konung af Polen! Folk af Po-
len! sen der edra mönster! beundren och liknen

dem., om i vågen! — Under det stillatigande åhö-

randet af rådets öfverläggningar upptecknade han

stundom på det framför-liggande papperet verser ur

något fransyskt skådespel. När en bland herrarna

blifvit angripen för mindre hederligt uppförande, ned-

skref prinsen några fransyska, från Voltaire lånade

verser af detta innehåll:

Om jag ej hade annat val,

Än att bedragas eller att bedraga;

Jag vet, hvad lott jag genast skulle taga;

Gudl låt mig träda upp bland de bedragnas tal!

Vid början af sina anteckningar om rådets sam-

manträden 1767 skref han på fransyska några ur

Racines Athalie lånade rader af följande innehåll:

Jojada.

Man troget har dig lärt historien om vårt land,

Så säg mig då, min son! de höga, helga band,

Som Herren ålaggt dem, som skola kronan bära.

') Det namn, hvilket Poniatowsky som konung antog.
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Joas.

Jo! Gud befallt, att den, som njuter sådan ära.

Ej uppå rikedom och guld förtrösta skall,

Men endast på den Gud, som styrer verlden all.

Att lyda dennes bud skall kungens glädje vara.

Och att sitt trogna folk från svek och våld bevara.

Vid nitton års ålder började han några sina

anteckningar med följande ord. 3Ian måste lefva

för efferverlden; ej för folTicns kärlek^ som är öf-

vcrgående^ utan för deras aktning, hvilken ofta ej

är detsamma som deras kärlek. Man måste I

synnerhet lefva för sin egen akttmig ; det är denna,

som hitintills uppehållit, och, som jag hojjpas^

skall beständigt up>pehålla mig. — — Att vid

framåtsträfvandet på det sannas och ädlas väg ledas

och uppehållas icke blott af tanken på egen ära,

utan ock af kärlek till det sanna och ädla och af

tron på dessas slutliga seger; denna lifvande och

stärkande öfvertygelse tyckes redan nu hafva hos

honom blifvit något försvagad. I ett förtroligt bref

till Karl Schefler "^^j skref han: att söka besegra nien-

niskors fördomar., elakhet och grymhet är det-

samma, tror jag, som att söka den filosofiska ste-

nen. Det är vackert att arbeta pä menniskornas
förbättring, men nästan omöjligt att lyckas deri.

Vi hafva sagt, att prinsen med värme omfattade

flere bland de ädla och frisinnade grundsatser, sotn den

tidens stigande upplysning spridde öfvcr lMn"opa, och vi

hafva anfört några drag af hans brinnande kärlek för fol-

kens yttre oberoende och sjelfständigliet och af hans
brinnande hat mot utländskt förtryck. Men den nya
tiden utvecklade ock lärorna om folkens inro oberoende
och sjelfständighot och om deras stiirre eller min-
dre rättighet att deltaga i ledningen af sina öden.

') Den 26 Maj 17(57, befintligt bland gustavianska papperun

i Uppsala.
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Mot denna sida af den nya tidsandan hyste dock

prins Gustaf en bestämd och fiäftig motvilja af skäl

och pä sätt, vi redan sett och som vid nu pågående

riksdags-brytning än tydligare uppenbarade sig.

Vi minnas de många fel, hvilka danska sände-

budet ännu år 1764 hos prinsen ann)ärkte. Flere

bland dem måtte dock hafva blifvit antingen öfver-

drifna, eller snart derefter öfvergifna, eller ock ser-

deles väl öfverskylda. Ar 1769 skref nämligen Tes-

sin: jag han ej tro, att en bland svensha folkets

skyddsgudar är saker till det svåra felet att för-

ställa sig; och om detta ej förefinnes^ så är vår
kronprins nära höjden af den fullkomUghet^ en

furste vid hans ålder kan uppnå ^). Dessa den

gamle mannens ord kunna dock vara uttryck af ål-

derdoms-svaghet och af erkänsla för den välvilja, prin-

sen visat. Men äfven preussiska sändebudet har nu-

mera i sina bref ^) mycket berömt Gustaf och den-

nes snille, storartade åsigter^ varma kärlek för
vitterhet^ många besök i ämbetsverken och derun-

der inhemtade noggranna kännedom af statsför-

valtningen. Som fel anmärkte preussaren blott smak
för prakt, ståt och skådespjel samt en hög grad

af förställning. Således omigen anklagelse för

opålitlighet! Serdeles betydelsefulla i sistnämnde och

i flere andra hänseenden äro två bref, som Karl

SchefTer skref till den 21:årige kronprinsen. I det

ena 3) läses: snille (esprit) kan stundom bereda en

undersåtares framgång och en furstes ära., men
ingen menniska kan blifva rätt lycklig genom nå-

gonting annat än genom sin karakter. Eders
höghet skall sjelf en dag erfara, att sällhefen icke

består i storhet eller jjrakt., icke ens i magt, ehuru

furstar vanligtvis fästa dervid ganska stor vigt..

') österrik, min. br. d. 8 Mars 1771.

2) Den 16 Maj 1770.

3) Den 25 April 1767.



187

:'fan blott i den själens frid^ som är förenad med
>}ildhet^ välgörenhet och menskliga dygder. Till

ess egen erfarenhet bekräftat dessa åslgter, ber

jag eders höghet vara på mina ord öfvertygad
ntn deras sanning; och äfven derom, att ett ungt
hjertas framsteg im dygdens bana icke hindras

'if någonting så mycket, som af det lynne^ som
uppretas vid motsägelser och hatar den., sig så-

dana tillåter. I det andra brefvet tillade han kort

derefter '^) följande rader. Det är mig smärt-

•-amt förnimma.^ att de löften eders höghet gifvit^

/e förbindelser^ eders höghet ingått, äro ord^ som
'dert hjerta icke förestafvat., edra gerningar icke

hekräfta. Också i afseende på stil och framställ-

ningssätt är det säkert, att man icke rätt väl ut-

talar någonting annat än det., som man rätt lifligt

l:änner. Man skall ej heller vinna menniskors
Idning., så framt man ej bemödar sig omatt vara

innfärdig; och man bör aldrig söka inbilla an-

dra någonting annat än det, hvarom man är sjelf

öfvertygad. — — Jag beder fördenskull eders

höghet icke berömma sig af att hafva öfvergifvit

fel (défauts), åt hvilka man dock öfverlemnar sig

från morgonen till qvällen. Jag beder ock eders

höghet icke skrifva om sina känslor, förrän lian

undersökt sitt hjerta, så att orden alltid komma
att öfvcrensstämma med verkligheten. Så skrifna

bref skola ock hjelpa till att qvarhålla eders hög-

het på dygdens väg; ty hvarjc menniska tycker

sig af hederskänslan förbunden att efterfölja de
grundsatser, hon sjelf uttalat. Detta mitt

bref är rätt allvarsamt., men besinncn., att det

icke är mig tillätet skämta med det., som så nära
rör eder sällhct. I sjelfva verket önskar jag in-

gen ting högre, än att eders höghets uppförande
så snart möjligt befriar mig från pligten att tala

Den 10 Maj 1767.
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ur denna ton., och att jag i dess ställe får shrifva
endast för att göra eders höghet nöje och för att

försäkra om den ömma och djupa vördnad, hvar-

med jag förhlifver m. m. m. m. ^).

Det tyckes, som prinsen i början visat något

missnöje, men till hans heder försvunno snart alla

tecken dtraf, och det förra vänskapliga t. o. m. för-

troliga förhållandet åter inträdde och fortfor seder-

mera i flera år.

Vi hafva sett de olika sidorna, de olika teck-

ningarna af den unge fursten, af denna duhljelnatury

som många kallat honom. Huru den utvecklade

sig och med hvilka slutliga följder för fäderneslandet

och för honom sjelf, tillhör sednare tiders häfdateck-

ning att beskrifva.

TJUGONDESJETTE KAPITLET.

OM PRINS GUSTAFS FÖRMÄLNING.

Redan tillförene -) är berättadt, af hvad orsak

förlofning blef alslutad mellan de fyra-åriga barnen,

svenska kronprinsen Gustaf och danska prinsessar?

Sofia Magdalena; men ock, huru denna förbindelse

icke kunde genomdrifvas utan motstånd af prinsen*

föräldrar och i synnerhet af hans moder. I Januari

1751 var emellertid saken fullkomligen afgjord, också

genom ömsesidiga bref, vexlade mellan de kungliga

') Båda brefven fiunas bland gustaviauska papperen i Upp-

sala. Båda äro oundertecknade; men tydligt skrifna med Karl

Schefiers liand och i kronologisk ordning inlaggda bland hans till

prinsen ställda bref.

») 37. 257—263.
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föräldrarna. Man föreslog t. o. m. att offentliggöra

förlofningen, hvilket dock tills vidare uppsköts. Lovisa

Ulrika skänkte likväl åt vårdarinnan af Sofia Magdalenas

barndom, grefvinnan Haxthausen, en dyrbar ring, såsom
vedermäle af sin tacksamhet *) och fordrade omigen,

att danska prinsessan skulle sändas till Stockholm för

att der blifva uppfostrad ^), hvilket dock äfven denna

gäng afböjdes.

Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas gamla hat emot
Danmark växte än mer derigenom, att man påtrugat

dem en så motbjudande förbindelse. Första åren efter

afslutandet höllos dock dessa känslor någorlunda i

tygel. Måhända hoppades man på inträffandet af sådana

liändelser, som kunde gifva skäl eller svepskäl till

fullkomlig brytning.

Tio år derefter eller 1761 frambröt ock den

länge qväfda oviljan. Anledningen var måhända den,

att rysska tronföljaren, Peter, började vid samma tid

Jitveckla sina oförsonligt fiendtliga afsigter mot Oan-
tnark 'j och att dervid söka Sverges biträde. For
Lovisa Ulrikas lättrörda inbillningskralt framglänste

då förhoppningen on» att kunna med bistånd af

Ryssland utföra tvänno sina mot J)anmark rigtade

planer; nämligen att upprilva ifrågavarande förlofning

och att oröfra Norrge. Också hördes hon numera
påstå, att den förra var icke en laglig och gilltig

förbindelse, utan blott en bakslug tillställning af Tessin

och Havrincourt, och hon sökte hos don 15-årigo

prinsen underhålla och än mer upj)drifva samma redan

förut inplantade åsigtor och känslor 'j, och med den

framgång, att han ådagalade (ippet en bestämd och stark

ovilja mot Danmark och mot danska förbindelsen. Hans
och Lovisa Ulrikas motstånd blef så häftigt och envist,

') Danska min. br. Sept.—No v. 1751.

2) S. st. d. 7—18 Juli 1752.

') Sid. 23.

*) Danska min. br. d. .1 Nov. 1701.
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att Schefter förtvitladc om sakens utförbarhet och

hemställde till danska sändebudet, om ej hofvet i

Köpenhamn borde sjelfmant föreslå öfverenskommelsens
upphälVande och som skäl anföra, att man icke borde

belasta samvetet med framtvingad verkställighet af
en förbindelse, som blifvit i för tidiga år ingången,

och numera lofvade föga lycka o. s. v. ^). Kådet

antogs ej, och förlofningen fortfor att vara gällande,

och detta enligt svenska både regeringens och folkets

lifliga önskningar. Man hoppades nämligen, att den

ena danska prinsessan skulle likna den andra, och att

Sofia Magdalena skulle blifva en ny Ulrika Eleonora

d. ä; och derjemnte att förbindelsen skulle betrygga

Sverges framtida säkerhet och Ired. Mot detta all-

männa tänkesätt, och emedan förlofningen var lagligen

afslutad, vågade ej Lovisa Ulrika något våldsammare
afbrott. Tidtals sökte hon tvärtom visa tillfredsställelse

med saken, och tvingade sig då till några artigheter

mot Danmarks i Stockholm varande sändebud. Men
länge stod hon ej ut dermed, utan började snart om-
igen undvika all beröring med nämnde herre och med
hvarje till hofvet kommande dansk man, och prins

Gustaf sjelf yttrade likartade känslor -). Jag har,

skref han ännu ett år före förmälningen, jag har så

stor vedervilja för detta giftermål, att jag aldrig

skall dertill samtycka, så framt ej öppen fara för

staten tvingar. Ehuru han således i början af

1764 icke på något sätt velat dertill beqväma sig,

började han dock hösten samma år ändra tänkesätt

och låta framskymta först mindre obenägenhet och

snart en viss benägenhet lör ifrågavarande förbin-

delse ^), och i allmänhet den önskan att med det första

blifva förmäld. Orsaken var icke längtan efter äkten-

1) S. st. d. 19 och 29 April 1763.

2) Danska min. br. d. 16 Mars, 3, 14 Aug.j Preuss. d:0

20 Juli 1764.

3) Danska min. br. 28 Dec. 1764, 13 Aug, 1765.
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skaplig lycka, ty han visade alltjemnt fullkomlig lik-

gilUighet för qvinnor. Han drifves icJce af längtan

efter äJctensTcap och tyckes icTce hafva någon böjelse

för det andra Jcönet; skref österrikiska sändebudet *).

Sjelf sade han: i fall det berodde endast på mig,

skulle jag aldrig ingå äktensJcap; men jag gör det

för statens och folkets sJcuW^). En mägtig och kanske

den egentligaste drifljedern dertill var, att han blifvit

utledsen vid det nyckfulla och tryckande välde, modrens
närvaro utöfvade också öfver honom. För att befrias från

detsamma önskade han blifva förmäld; man sade, nästan

med hvem som liäldst, endast för att derigenom er-

hålla eget hem och egen hofhållning ^j. Han vill,

hette det ock, häldre sätta sig i spetsen för ett parti

mot sin mor, än längre stå som andra man under
hennes fana*). Med sådana tänkesätt ansåg han
ingen mer passande gemål kunna väljas än den stilla,

blygsamma och nndergifna Sofia Magdalena ^). För
äktenskapet talade ock, utom Löwenliielm och Florn,

också Hielke, SchetTer och några andra personer i

hans omgilning ^j. Våren 1765 tyckes han hafva här-

utinnan fattat sitt oryggliga beslut.

') Österr. min. br. d. 29 Oct. 1765 . . . Jceine Begierde Zur
Ehe . . . keine lebhafte Leidenschaft und scheinet an dem weiblichen

Geschleckt nickt mehr Vergniigen Zu haben als dej- Köttig in Preussen,

sein Oheim, und, wie man mvhtmassen will, aus nähmlichen Ursache.

-) S. st. d. 4 April 17GG.

^) Preuss. min. br. A. 4 Okt. 1765. Le prince veut avoir

une maison et un cour å lui . . . fait croire, quil epousera indiffere-

rnent, quelle princesse, quon voudra.

*) Dauslva min. br. d. 2't Dec. 1705.

'') Preuss. min. br. d. 4 Okt. 1765. Iliksnrk. Wahrenbergs

saml. Utdrag ur Nordins anekdoter. NSgra danska minislcrbref

(Nov. 1765) uppgifva ryktesvis ocksil följande dock mindre sannolika

orsak. Prins Karl var liiifligt förälskad i en fröken Brita Horn.

Prins Gu'5taf siiges hafva frnktat, det Karl, som den tiden var

inom vist^a kretsar mer omtyckt, skulle taga henne till iikla och

sedan med tillhjelp af hennes miigtiga slhgtingar, Mcjerfelt, Ribbing,

na. fl. bilda en farlig och stark liga.

*) Österr. miu. br. d. 7 Mars 1766.
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Men utförandet mötte det stora hindret af för-

äldrarnas ocli i synnerhet Lovisa Ulrikas bestämda

och häftiga motvilja. Att öppet bryta med sin mor,

derifrån återhölls prinsen dels af djupt inpreglad und-

fallenhet för hennes person, lydnad för hennes bud
och fruktan för hennes vrede; dels af den klokhet,

som ej ville gifva allmänheten skådespelet af oenighet

inom konungahuset. 1 det längsta undvikande hvarje

personligt uppträdande, sökte han fördenskull genom
liemliga utliggare förmå ständerna att påyrka förmäl-

ningen såsom en åtgerd, både af folket efterlän.:<tad

och för riket nyttig. På sådant sätt skulle den se

ut som ett verk af deras men icke af hans vilja *;.

Ständerna skulle skjutas förut och hos de motspänstiga

föräldrarna genomdrifva saken, under det han sjelf

visade sig inför allmänheten som en undergifven och

lydig son.

Den fint beräknade planen rönte vid riksdagen

1765 mycken framgång. Hattarna ville upprätthålla

förlofningen såsom ett deras eget verk ; Mössorna,

äfvenså til! följe af gammal benägenhet för Danmark,
och Hattar och Mössor gemensamt för att dymedelst

betrygga freden. Ständerna voro följaktligen snart

öfvertalade att hos konungen formligen anhålla om
förmälningens snara verkställande.

Men vid underrättelsen om dessa planer blef

Lovisa Ulrika mycket uppbragt, och sökte m.ed brinnande

ifver och stor fyndighet att mot utförandet uppställa

än det ena, än det andra hindret.

Första förslaget i den vägen var. att prinsen borde

skriftligen bedja Adolf Fredrik upplösa förlofningen;

emedan den bli/vit afslutad honom oåtspord och

sJculle bereda hans olycTca; och att Adolf Fredrik

skulle sedermera lemna prinsens uppsats derom till

det blifvande Hemliga Utskottets behjertande -). Men

') Danska min. br. d. 28 Jan.; Prenss. d-.o 12 Maj;

Österr. d:o 12 Sept. 1766.

2) Danska min. br. d. 11 Jan. 1765.
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försöket blef ingen gång anställdt; troligtvis äfven der-

före, att prinsen med numera ändrade tänkesätt icke

ville låna sig dertill.

J)å och genast derefter framkastades en annan

plan. Det blifvande Hemliga Utskottet borde öfver-

talas att förklara 1750 års förlofning ogilltig och att

sedan bedja Adolf Fredrik bland Europas protestantiska

furstinnor utse en passande kronprinsessa, hvarföre

ock Lovisa Ulrika ämnade skaffa sig porträtt af alla

sådana fruntimmer ^}. Men äfven detta förslag ansågs

omöjligt att genomdrifva.

Efter några veckor framkom ett tredje, hvilket

dock drottningen länge förut hade i hemlighet för-

beredt; nämligen att prinsen skulle förmälas med hennes

slägtinge, markgrefvinnan Filipina af Brandenburg-

Schwedt, en bildad, klok, vacker och mycket berömd

furstitma. Till sakens främjande blef genom en Lovisa

Ulrikas anhängare utspridt det rykte, att konungen i

Preussen gynnade förslaget. Men Löwenhielm hörde

sig före och fann uppgiften oizrundad. Lovisa Ulrikas

uppförande hade ej heller ingilVit svenskarna, icke

ens prins Gustaf, någon längtan efter en ny branden-

burgisk furstinna. Älven detta förslag måste öfvergifvas.

Ett fjerde var, att konungen af Preussen skulle

med prins Gustaf förmäla en annan bland sina yngre

slägtingar -); men Fredrik svarade, att hans systers

öde som drottning i Sverge varit af den beskafTenhet,

att han häldre ville bortgifta ifrågavarande myndling

till Holland; om ock hennes der blifvande gemål blott

hade tittel af ståthållare.

Ktt femte förslag framkom hösten 1765. Drott-

ningens förtrogne, öfverkiimmarlicrren Gyldenstolpe, bad

Ostermann utverka en skrifvelst-, i hvilken rysska kejsa-

rinnan Katarina skulle ogilla ifrågavarande förmälning;

Lovisa Ulrika hoppades, att en sådan förklaring skulle

') Danska min. br. il. 'J& l<'cl)r. 1765.

2) S. st. (1. 26 April 1765.

FryxelU Ber. XLi. 13
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afkyla ständernas ifver i). Men Ryssland vidhöll sitt

beslut att undvika all inblandning i denna sak, och
furslaget föll.

Under drottningens många onjvexlande försök

att; tillintetgöra danska förbindelsen, stodo rådet och

ständerna orubbligt fasta vid sitt beslut att densaiiirna

upprätthålla, och prins Gustaf likaledes att dertill

hemligen uppmana. För att besegra drottningens mot-
stånd tillgrepos allehanda medel. Sinclair mutades ^)

för att med sitt inflytande öfvertala henne till eftergift,

och äfven Karl Schefler gjorde hvarjehanda föreställ-

ningar derom ^). Också prinsen sjell vågade någon-

gång att i hennes närvaro vidröra sädana sina önsk-

ningar *). Hennes egen inbillningskraft framtrollade

ock stundom den förhoppningen, att i händelse af när-

mare förbindelse med Danmark skulle denna magt
hjelpa henne att i Sverge införa enväldet ^). Det

lyckades slutligen för prinsen, Sinclair och hofmar-

skalken Schwerin och i synnerhet för de två sist-

nämnde att öfvertala henne till det efterlängtade bi-

fallet 6).

Men inom några dagar ångrade hon och återtog

sitt löfte ^). Hon och hennes gemål framkommo nu också

med det villkor, att hofvet i Köpenhamn skulle med-
gifva upphäfvandet af den förbindelse, medelst hvilken

Adolf Fredrik 1749 till fördel för Danmark afstod

från sina anspråk på besittningar i Schleswig och

Holstein ®); men konungen i Danmark ville ingalunda

köpa en måg på sitt rikes bekostnad. Emedan likväl

') Preuss. min. br. d. 18 Okt. 1765.

2) Danska min. br. d. 29 Mars, 5 Juli 1765; — som der

sades, genom 20,000 ecus att utbetalas på bröllopsdagen, och genom

stora summor till ntdelnina; ät hans medhjelpare.

3) S. st. d. 4 Sept. T: 65.

*) S. st. d. 27 Sept. 1765.
ä) S. st. d. 16 Aug. 1765.

«) S. st. d. 1 Okt. 1765.

') S. st. d. 8 Okt. 1765.

») S. st. d. 15 Nov. 1765. Se 37, 236—242.
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Lovisa Ulrika envist fortfor att vägra, blefvo förlägen-

heten och oron i Stockholm ganska stora. Man bad

Fersen föreställa henne sakens vigt för fäderneslandet

och tillika för henne sjelf; och att hon, i händelse

af fortsatt vägran, ej kunde vänta någonting mer
af ständerna. Varningen, ifall den verkligen gafs, blef

dock fruktlös. Då tillgrep prinsen den åtgerd, han

länge undvikit, nämligen att sjelf och formligen hos

sina föräldrar anhålla om giftermålets fullbordan, såsom
öfverensstämmande också med hans egna önskningar.

Adolf Fredrik yttrade väl några betänkligheter; men
förklarade, att, om det vore prinsens bestämda önskan,

ville han, fadren, ingalunda sätta sig dercmot. Lovisa

Ulrika åter sökte först med skä! afråda och med böner
afvända sin son från dessa tankar; men när denne

förblef orubblig förklarade hon i vredesmod och be-

stämdt, att hon aldrig skulle gifva sitt bifall. Ord-
vexlingen blef slutligen så liflig och prinsens uttryck

så skarpa, att drottningen svarslös brast i tårar och
förklarade denna dag vara den svåraste i hela hennes
lefnad^); men till eftergift kunde hon icke förmås.

Löwenhielm skulle då söka öfvertala henne -), dock
förgäfves. Några rådsherrar fingo derefter i uppdrag
att härom underhandla med konungen och prinsen.

Den förre svarade: att danska äktenskapet var honom
misshagligt, men att han icke ville tvinga sin son.

Den sednare sade: jag är förlägen om svar; ty

vördnaden för mina föräldrar strider mot känslorna

för min brud och för mitt fädernesland^ och jag
önskar derför iippskof. Men när rådsherrarna dervid

lemnado runmiet, återinkallade han Liewen och sade:

efter att hafva fullgjort min pligt mot mina för-
äldrar, vill jag ej dölja, att jag ingenting högre

önskar än att hlifva förmäld med danska prinsessan,

och jag hemyndigar eder att säga detta till kvar

') Danska min. br. 1 Nov.; Österr. min. br. 29 Okt. 1765,

^) Danska min. br. 8 Nov. 1765.
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rådsherre enslcildi, och tillika åt hvarje person, ni

anser till förtroendet lämplig, livarpå älven råd(4 för-

nyade och stadfästade sin örverenskommelse härut-

innan ^). Men Lovisa Ulrika lörblof obeveklig. Hå be-

slöt man att som yttersta medlet använda ständerna

och deras inflytande. Hemliga Utskottet skickade i

oiVannämnde afsigt talemännen till både konungen och

prinsen. Den förre svarade i allmänna ordalag, men
ansåg förmälningen kunna uppskjutas, och den sednare

yttrade sig på samma undvikande och tvetydiga sätt

som förut -). Något hvar visste dock, att han önskade

förmälningen, och äfven så, att Adolf Fredrik ville

dertill gifva sitt bifall. Lovisa Ulrika stod följaktligen

helt och hållet ensam och hade emot sig folket,

ständerna, rådet, och i sjelfva verket både make och

son, men förblef dock obeveklig. En sådan hård-

nackenhet förbittrade allmänna tänkesättet i hög grad

och Irambragte yttringar af så häftigt missnöje, att

hon slutligen fann för godt gifva efter. Nu ändtligen

blef saken afgjord. Äktenskaps-kontraktet uppsattes,

och prinsen förklarade sin tacksamhet för det bistånd,

han härutinnan åtnjutit af både Löwenhielm och

Rudbeck %
Drottningen hade väl numera iemnat sitt bifall;

men fortfor likväl att mot både saken och personen

ådagalägga mycket missnöje, och att vid utförandet

tillställa hvarjehanda obehag. När förlofningen skulle

offentligen tillkännagifvas, måste naturligtvis konunga-

paret tillställa en stor fest. Drottningen ämnade dock

nedsätta dess högtidlighet genom att indraga afton-

måltiden och en del af dansen och genom att tillåta

andra damer och befalla hofvets, att i stället för de

hvita rober, som vid dylika tillfallen buros, nyttja

svart domino, hvars likhet med en sorgdrägt stod

i uppenbar strid mot den anda af glädje, som borde

') Danska min. br. 26 Nov. 6 Dec. 1765.

2) Danska min. br. 17 Dec. 1765. Preuss. d:o 21 Jan. 1766.

') Danska min. br. 4 Mars 1766.
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iitoiärka festen, hvarför ock Hemliga Utskottet sägas

tiafva bedt öfverste-marskalken Horn afstyra en så

stötande anordning. Under sjeliVa iiögtidligheten var

lion så surmulen, att det störde sällskapets glädje,

och några hennes närmare anhängare sökte en ära

i att alldeles uteblilva. När straxt derefter Horn
till förlofningens firande gaf en stor fest, ville konunga-
paret hindra högtidlighetens hufvudperson prins Gustaf

irån att densamma bevista ^).

När man sedermera skulle ordna bröllopshög-

tidligheterna och hofhållningen, uppstodo likaledes

många tvister, t. ex. vid valet af Sofia Magdalenas

omgifning och öfverhofmästarinna, hvartill drottningen

ville halva endast fruntimmer ur Hattpartiet och

häldst sin gunstling grefvinnan Bielke, född Diiben;

Mössorna deremot en grefvinna Gyllenstierna. Tvisten

hlef lång och slutades så, att förtroendet lemnades
;'it riksrådet Hjärnes friherrinna, hvars man var trogen

anhängare af konungaparet -).

Ett annat trätofrö låg i valet af anförare för

den beskickning, som skulle från Köpenhamn hem-
föra den blifvande kronprinsessan. Hofvet önskade
Kudensköld, ehuru denne nyss förut blifvit af stän-

derna afsatt från riksråds-värdigheten; men rege-

ringen lemnade uppdraget åt öfverste-marskalken

Adam Horn, hvilken var genom ämbete, börd, ut-

seende och hållr)ing (härtill mycket passande •').

En tredje tvist var om stället, der vigseln skulle

förrättas. Lovisa Ulrika önskade det landtliga Drott-

ningholm, också för att redan från början halva det

unga hofvet under sina ögon. Hemliga Utskottet

deremot bestämde sig för Stockholms slott, hvarest

dylika konungahusels högtidligheter vanligtvis och
för större anseendes skull firades. Afven om valet

'J Danska min. br. d. «, 22 .^pril; Öslerr. d:o4 Apiil 1760.

^) Daoska min. br. d. 28 Mars, 29 April 1760.

') S. st. d. 8 April 1706.
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af dag och om några andra dithörande ämnen före-

föllo hvarjehanda tvister ^).

Emellertid nalkades förmälninfjstiden, och det

beslöts, att prinsen skulle fara till Helsingborg; och

på dervarande hamn-brygga emottaga den ankom-
mande bruden. I det talrika ressällskapet sågs äfven

Lovisa Ulrikas ombud Sinclair, och emedan den nyss
tillsatta öfverhofmästarinnan, friherinnan Hjärne, icke

var de främmande språken fullt mägtig, medföljde
i hennes ställe grefvinnan Strömberg. Under färden

fram och tillbaka förvärfvade prinsen mångenstädes
folkets tillgifvenhet genom det utmärkt angenäma
sätt, hvarmed han visste förbinda och tjusa menniskor;
men stundom väckte han äf\en missnöje genom den
prakt och ståt, hvarmed han uppträdde eller ville

uppträda. Han knotade öfver de medförda hof-

vagnarna, såsom varande alltför simpla. Vid middags-
och aftonmåltiderna lät han sig betjenas af kammar-
herrar, och för upprätthållande af den kongl. hof-

ordningeii tvang han både sig och omgifningen att

under resan esomoftast visa sig klädda i silkes-

strumpor och skor samt chapeau bas, d. v. s. utan

hatt på hufvudet, allt detta oaktadt höstens. Oktober
månads smuts och kännbara kyla. Han tadiades ock,

för det egenmägtiga tilltaget att kommendera 200
ryttare till vakt vid hvarje nattläger; likaså för visad

köld mot anmälda officerare, för otålighet A'id af-

hörandet af böneskrifter och helsningstal, för lik-

gilltighet mot nödlidande och för illa doldt löje öfver

den uppvaktande Smålands-adelns torftiga utstyrsel 2).

Under dylika uppträden, fortgick resan, och slutligen

ankom prin^^en till Helsingborg.

Det var på der befintliga brygga, han skulle mot-

') Många uppgifter härom finnas i räds-prot. och i danska

min.-brefven för Mars, April, Juli och Sept. .1766.

2) Danska min.br. d. 4, 18 Nov. — Österr. d:o 26 Sept.

24 Okt. — Preuss. d:o d. 5 Dec. 1766. — Uppsala Bibi. Ha-

miltons anekdoter.
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taga sin från Helsingör kommande brud. Ställets

belägenhet mellan tvänne riken och tvänne haf, är

i sig sjelf ovanligt skön och storartad, och var för-

tillfället genom de lysande tillställningarna och en

gynnande väderlek utomordentligt praktfull. Belysta af

det klaraste solsken, lågo framför äskådarne Sundet

och Kattegat med en mängd fartyg, hvilka, höljda

af [irunkande Ilägger, helsade och firade dagens

högtid ; likaså båda rikenas stränder med sina bör-

diga fält, Inmmiga lundar, vackra herresäten och

lestprydda städer och främst Kronenborp: på danska

och Kärnan på svenska sidan. 1 Helsingör steg prin-

sessan om bord på en praktfull slup, hvilken förd

af 36 roddare, styrde öfver till svenska sidan, be-

ledsagad af mer än trettio andra farkoster, präktigt

utsirade och förande en mängd danska ädlingar och
deras fruntimmer; under det från alla stränder och
fartyg kanonernas dån lyllde luften. Omgifven af

ett lysande sällskap, stod prins Gustaf på Helsingborgs

Itrygga, väntande sin brud och derunder betraktande

det härliga skådespelet. Ja'z har, skref han, aldrig

Hctt någonting sMnare; och åtföljande svenskar kunde
i'j nog uttala sin förtjusning öfver det hänförande

uppträdet. När den danska kungliga slupen nalkades

stranden, steg prinsessan upj) pä dess däck, liknande,

sade man, den ur liafvet ujipstigande slcönhets-

fiudinnan. Förd på ena sidan al en åldrig grefve

Dannerskiold ocli å den andra af den ståtlige grefve

Horn, lemnade hon sin slup och blof på bryggans
nedersta tra|)psteg mottagen af prinsen, som med
förekommande artighet dit nedstigit. J)et kungliga

fästeparet dnijde i Helsingborg tvänne dagar under
högtidligheter och nöjen.

Prinsessan var i flere hänseenden mycket be-

haglig, växten hög och vlilbildad, hållningen god,

ansigtet vackert ehuru ej skönt, iigonen stora och

blå och liksom hela persoidigheten vittnande om
mildhet, lugn och blygsamhet. Sistnämnde egenskap
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öfvergick dock till en blygliot, en lörsagdhet, som
stundom liknade stelhet. Det hela gjorde likväl ett

godt intryck, och prinsen behandlade henne med så

utsökt artighet, att danska herrarna voro fullkomligt

tilllredsstäilda. Sina egna känslor uttalade han några
dagar derelter i ett bref till Karl Schefler, med
följande ord: jar/ tror mig hafva fått en mig passande
gemål. Hon har shönhet nog för att behaga, men
^j *«ö(yf för att förbrylla mig; förstånd nog för att

ej bära sig dumt åt, och mildhet nog för att icke

söka inkräkta på min magt, om hvilken jag är
oändligen svartsjuk. I ett hans bref till Lovisa

Ulrika, skrifvet midt under högtidligheterna i Helsing-

borg, lästes följande. Den enda sanna glädje, jag
i detta förfärliga menniskohvimmel kan smaka, är

att sysselsätta mig med den mest ömma och mest
älskade af alla mödrar. Åsynen af en behaglig

prinsessa kan icke och skall ej heller utplåna dessa

känslor; hon bör icke begära någonting sådant, och

skall ej heller göra det, hennes karakter är mig
derföre en borgen. Men jag kan försäkra min
älskade moder, att, om prinsessan vågade ett dylikt

försök, skulle mitt hjerta genast afgöra valet, och det

utan att ens behöfva rådfråga de gamla förbindelser

och pligter, som^ mig åligga. Sådana ord bära tyd-

liga vittnesbörd om den svartsjuka, hvarmed drott-

ningen redan i förväg betraktade sin sonhustru;

likaså om den undfallenhet och den fruktan, prinsen

ännu hyste för sin moder, och om det smicker,

hvarmed han sökte henne lugna; det ena liksom

det andra också om det öde, som hotade den unga
furstinnans framtid.

Hemvägen togs öfver Göteborg och Örebro och

tillryggalades under vanliga högtidlisheter. Efter

några dagars vistelse på Karlberg och Drottnuigholm,

höll prinsessan sitt intåg i Stockholm, hvarpå i slotts-

kapellet förmälningen blef med vanliga högtidligheter

förrättad. De herrar, som ledt äktenskaps-under-
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handlingarna, fingo de vid dylika tillfällen vanliga

L'Afvorna, och svenska sändebudet i Kripenhamn, J.

\V. Sprengporten, utnämndes till friherre. Ständerna
hade anslagit Strörnsholm till enkesäte åt prinsessan

nch Karlberg till lustslott åt prinsen, och Adolf Fredrik,

^om förut begagnat sistnämnde lägenhet fick i ersätt-

ning Svartsjö kungsgård och slott.

Drottningen ville sä mycket möjligt halva det

unga hofvet under sina ögon och således häldst på
Drottningholm; men prinsen sökte sä mycket möjligt

undvika hvarje närmare beröring och vistadi^s derföre

ofta pä Ekolsund. Men livar han vistades, drog

han till sitt hof en mängd ungdom och förlustade

sig i dess sällskap med utfarter, baler och rika

måltider och detta under hvarjehanda yrande upptåg

och öfverdäd. Ofta intogs middags-maltiden först

kl. 9 på qvällen och afton-måltiden kl. I pä natten.

För att stäfja kronprinsens skådespels-vuriii hade
konungaparet förbjudit enskilda sällskaps-spektakler.

Gustaf mägtade dock ej styra sin åtrå, utan till-

ställde sådana i sina smårum; men vågade af fruktan

för modern icke göra det förr än sent på nätterna,

då det unga hofvets förtrogna måste smyga sig dit

för att deltaga i förlustelsen.

När pä Helsingborgs brygga Gustaf räckte sin

hand åt den landstigande Sofia Magdalena, sade han:

tag er till vara, min prinsessa'. ^). Att dessa voro

de första ord, han till henne uttalade, blef sedermera
tolkadt som en medvetslös profetia, en varnande
förutsägelse. Hans nyss anförda bref till Schefrer

och till modern ådagalade ock, att prinsessan redan

frän början betraktades af sin blifvatide make med
föga ömhet och af sin blifvande svärmoder med
missnöje och svartsjuka. Under resan blef hon
visserligen bemiitt med mycken artighet af prinsen

och vid ankomsten till Drottningholm likaså af

Preuez gardt: ä vous, Madamel
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drottningen, hvilkens ömFiets-betygelser voro vid första

mötet sä lifliga, att man betviflade deras npprigtighet

eller bestiind ^j. Straxt derefter lörklarade hon ock

helt öppet, att Sofia Maiidalena var tråkig ocii tvär

samt utan bildning och utan smak för vitterhet, och

att kronprinsen vore att beklaga, som skulle bindas

vid en dylik träcklocka -). Ankommen till Drottning-

holm och till sin moder, slog ock prinsen om och

visade numera sin blifvande brud så liten uppmärk-
samhet och sä påtaglig köld, att det väckte undran

och klander, och Fersen fann sig befogad göra några

föreställningar. Prinsen svarade med att berömma
Sofia Magdalenas behag och goda egenskaper, men
klagade å andra sidan öfver torrheten i hennes

samtal och tråkigheten i hennes väsende och för-

klarade sig slutligen kafva för hennes person en

'bestämd afsmah; detta allt redan före vigseln.

Efter densamma inträdde ej heller någon för-

ändring, någon förbättring. Kronprinsessan hade ej

tycke för hofvets lefnadssätt, dess många skådespel

och vittra sysselsättningar, hvadan ock afståndet och

kölden mellan henne och hennes gemål ökades.

Han undvek hennes sällskap, och t. o. m. vid måi-

tidsbordet bestämdes deras platser så huigl från

hvarandra, att något samtal svårligen kunde ega rum.

I det yttre iakttog dock prinsen en anständig upp-

märksamhet, och sig sjelf lemnad stundom ock en

viss välvilja; men icke så i moderns närvaro^).

Denna bibehöll oförminskade sina förra känslor och

visade dem öppet. Dagarna tfter förmälningen och

till dess firande gaf rysska sändebudet en lysande fest.

Han ville dertill inbjuda äfven prinsarna Karl och

Fredrik Adolf, men konungaparet tillät dem icke

infinna sig*); och en öfver-hofmästarinna, friherrinna

') Danska min. br. d. 4 Nov. 1766.

^) Autoruate.

') Danska min. br. d. 13 Dec 1766, 15 Maj, 6 Okt. 1767.

*) Österr. min. br. d. 5 Dec. 1766.
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Palmfelt, hvilken tagit kronprinsessan i försvar, blef

afskedad ^). Man sökte ock aflägsna de danska frun-

timmer, som ännu voro qvar i prinsessans uppvakt-

ning, och tillika att lägga hinder i vägen för hennes
umgänge med danska sändebudet. Schack, och med
dennes fru, prinsessans orakel, som prinsen kallade

dem. Det ömsesidiga misstroendet och missnöjet

gingo snart ganska långt. Sofia Magdalena begynte

anlita smygvägar för sin brefvexling, och förklarade

sig ångra öfverflyttningen till Sverge -) samt påstå,

att det var blott undseende och fruktan för hennes
broder, konungen i Danmark, som återhöll och

tvingade prins Gustaf till någon uppmärksamhet ^).

Med anledning häraf och enligt öfverenskommelse
med konungen i Darmiark, begagnade Schack till-

fället af sin tlyttning från Stockholm för att i afskeds-

talet till kronprinsen inlägga några uttryck om danska
körningens lifliya deltagande för sin älskade syster,

och om den stora uppmärksamhet^ hvarmed han
följde allt^ som henne angick; — man beräknade
nämligen, att dessa ord skulle göra intryck på prinsen;

men han lastade eller låtsade ej fästa vid dem
någon uppmärksamhet"*). Förhållandet blef snarare

sämre än bättre, i synnerhet till följe af Lovisa

Ulrikas handlingssätt. Sommaren 1767 anställde

prinsen en högtidlighet till lirande af sin gemåls
födelsedag och inbjöd älven sina bröder prinsarna;

men konungapnret förbjöd dem antaga kallelsen.

På länge kom ej heller från det kungliga hofvet

någon person för att lyckönska prinsessan, tills slut-

ligen för sådant ändamål infunno sig tviinne kammar-
herrar, men utstyrda i svarta kläder, ehuru hof-

sorgen var för den dagen i det unga hofvet bortlaggd.

') Danska min. br, d. 2'.\ Jan. 1767.

^) Danska min. br. d. 14 April 1767.

') Uppsala. Gust. papp. Prins Guslal till K. Scheflor d. 7

April 1767.

*) Danska min. br. l"ebr.— April 1767.
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Gustaf härmades mycket, men det lijelpte ej, ocli

när Sofia Magdalena oaktadt den lidna förolämpningen

ville dagen derpå infinna sig med lyckönskningar på
svärmoderns namnsdag, blef besöket icke mottaget.

Kronprinsen ådagalade visserligen mycken undfallen-

het, t. o. m. fruktan för sin mor, och sådant ända
derhän, att några bland hans förtrogna uppmanade
honom till mer kraft och sjelfständighet. Dessa råd

jemnte drottningens fortsatta uppförande bragte honom
slutligen i harnesk och föranledde hösten 1767 en

häftig brytning. Prinsen drog sig från drottningens

aftonsällskap och antog en egen föreläsare, och Lovisa

Ulrika var så uppbragt, att hon icke inbjöd hvarken

hononi eller hans gemål till en bal, som hon för

Sofia Albertina tillställde ^j. Snart mäklade dock

Sinclair fred och till följe af prinsens undfallenhet

för sin mor och likgilltighet för sin gemål blef

denna sednare det till pris gifna försoningsofTret.

Hon vardt mer och mer främmande för hofvet,

detta också mången gång till följe af eget val; ty

hon ville ej deltaga i nöjen, af hvilka hon ej hade

något nöje, ej heller i sällskap, der hon icke hörde

till sällskapet -j. Saken väckte allmänhetens del-

tagande, och man började jemnföra hennes öde med
Ulrika Eleonora den äldres. Båda voro danska prin-

sessor, båda voro milda, stilla och undergifna, båda

voro förbisedda och verkligen missaktade af sina

gemåler, och detta på anstiftan af sina mot Dan-
mark fieridtliga svärmödrar. Några förtrogna varnade

prinsen omigen, men utan verkan. Långfredagen

1770 fick han sig älven tillsändt ett namnlöst bref ^),

som innehöll uppmaningar att genom resor i landet,

deltagande i krigsöfningar, besök i allmänna inrätt-

') Danska miu. br. Nov. J767.

2) S. st. d. 13 Dec, 1766, 9 Juni 1767, 26 Aug. 1768. Österr.

min. br. d. 26 Ang., 9 Sept. 1768.

3) Författaren har ej kunnat upptäckas, men man har gissat

på N. F. Gyldenst.olpe.
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'lingar m. m. (örvärfva närmare kännedom af dessa

remål. I afseende på Sofia Magdalena yttrades der

'k.: ined förvåning och smärta ser fäderneslandet

denna prinsessa^ som är föremål för dess vördnad.

och som med de yttre behagen förenar karaJcterens

mildhet oeh hjertats godhet, aldrig blifva föremål

för eder ömhet. Vårdslösad i skötet af sin fa-

milj., irrar hon som främling omkring i vårt hof,

och sjelfva hennes försagdhet anklagas som ett

brott. Man tadlar er, min -prins! och beklagar

er förvillelse; men man hopar hat och förakt på
den illvilja, som gör sig till organ för så för-

derfliga råd». Varningen blef utan påföljd. Gustaf

ville ej vidkännas något fel. utan åberopade Sofia

Magdalenas stelhet, likgilltighet, tråkighet och danska

börd, och mentc, att hennes prisade godhet kom
mindre från en mildhet, som ej ville, än från en

försagdhet, som ej vågade göra motstånd; och han
påstod, att dessa omständigheter voro egentliga

skälen till den köld, som herrskade mellan de höga
makarna ^).

Till densamma fanns dock en annan ganska
vigtig orsak. De, som närmare kände hofvets alla

förhållanden, hade redan förut upptäckt hos prinsen

en märkvärdig frånvaro af ynglingens och mannens
vanliga böjelse för det andra könet. Saken tolka-

des som en följd af antingen naturlig oförmåga
eller onaturliga laster. Troligt är ock, att, när Gustaf

beslöt ingå äktenskaplig förbindelse uied Sofia

Magdalena, hade han beslutat icke lelVa med henne
i äktenskapligt umgänge. Redan från bröllopsdagen

och allt sedermera visste han ock att under alle-

handa förevändningar undvika hvarje närmare sam-
vistelse, och fem veckor derefter kunde dan-

') Prins Gustaf hnr i brcf till Fersen d. 3 April 1768 sagt,

att Solia Magdalena undcrhull I emliga förbindelser med Mössorna

och understödde sSdana personer, som Lovisa Ulrika förskjutit.
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ska sändebudet inberätta till sitt hof hela detta be-
synnerliga rörhållande '). Det var ej heller någon
hemlighet inom det svenska, hvarest det gal' anled-

ning till mänga undrande, gäckande och klandrande

anmärkningar. Man insåg ock numera ganska väl,

att verkliga drifljedern till prinsens itVer for detta

äktenskap icke varit, såsom han uppgaf, någon om-
sorg lör landets och tronföljdens betryggande, och

att den följaktligen icke gerna kunde vara någon
annan, än hans oemotståndliga längtan efter eget

hof och efter befrielse från moderns. Att han blott

af dessa skäl tillställde ett sådant äktenskaps-gyckel,

ett dylikt bedrägeri mot sin gemål och mot både hof

och folk, måste naturligtvis föranleda mänga an-

märkningar-).

Efter att hafva berättat det vigtigaste, som hit-

tills bhfvit oss bekant om prins Gustaf och hans

uppförande till omkring 1766, återvända vi nu till

de politiska händelserna från nämnde och följande

år, på hvilka han utöfvade ganska stort inflytande.

') Danska min. br. d. 13 Dec. 1766. Orden voro: Soit

par caprice, soit par conseil de la reine, soit enfin par quelque

défaiit de construction de la part du prince Gustave, le raariage de

leurs Altesses royales nesf pas consommé encore, et selon les

apparences, il ne le sera jamais; hvarefter följde beskrifniugar

och klagomål öfver den försummelse och missaktning, som mot
prinsessan visades.

2) Fersen berättar, huru prinsen kände sig serdeles föröd-

mjukad genom en bland dessa anmärkningar, och huru han för

att densamma vederlägga pådiktade sig ett olagligt och fruktbä-

rande umgänge med en tjensteqvinna vid hofvet och sökte seder-

mera inbilla allmänheten, att han underhöll olagliga kärleksför-

bindelser med en grefviuna Ribbing och sedermera med en fri-

herrinna Du Rietz; — och att vid dessa af honom sjelf med flit

utspridda rykten Sofia Magdalena uppförde sig med lugn och

värdighet.



TREDJE AFDELNINGEN.

FÖRBEREDELSER TILL OCH FÖRLOPPET AF

REAKTIONS-RIKSDAGEN 1769—1770.

TJUGONDESJUNDE KAPITLET.

INLEDNING.

Läsaren minnes, huru under 1765 års riksdag

Mösspartiet bemägtigade sig styrelsen och derelter

afskaflade en mängd i förvaltningen insmugna eller

intrugade missbruk, försnillningar, slöserier och orätt-

visor, och tillika lyckades afbetala en del af riks-

skulden samt förbereda ett snart gäldande af dess

återstod. I sin helhet var nämnde riksdag ett

kraftfullt och berömvärdt försök att återinföra rätt-

visa, sparsamhet och ordning. Men de förra miss-

bruken hade under Hattarnas 'ifi-åriga styrelse in-

trängt och djupt inträngt i de llesta delar af för-

valtningen. Den nu anställda räfsten kunde följakt-

ligen icke genomföras utan svåra känningar för en

mängd enskilda [)crsoner och samhällsklasser, och

isynnerhet för sådana, som dragit nytta af oordnin-

garna och sjelfsvåldot. Den framkallade följaktli-

gen många och mägtifja missnöjen: hos konunga-
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huset, livars anspråk pfi ökade inkomster och ökad
rna^t blifvit tillbakavisade; — hos Hattpartiet, som
blilvit hortträngdt Iran statens vigtigaste angelägen-

heter och indrägtigaste platser; — hos ämbetsmän
och underhållstagare, hvilka sågo ett betydligt antal

löner och pensjoner indragas eller minskas; — hos

många bland adeln, hvilken såg sina företrädesrät-

tigheter redan nu betydligt nedprutade och likväl

hotade med än närgågnare angrepp; — hos många
penningemän, hvilka beröfvades det lordna tillfallet

att genom vexel-prejerier m. m. rikta sig på statens

bekostnad; — hos >tockholms köpmän, hvilka för-

lorat sitt vinstgifvande förmynderskap öfver Norr-
lands och Finnlands handel; — hos en mängd id-

kare af fabriks-, bergs- och bruksrörelse, hvilka

förlorat de dryga statsbidrag, med hvilka Hattrege-

ringen hade dem dels understödt, dels mutat; — och

slutligen hos Frankrike, hvilket hädanefter ej kunde
påräkna Sverge som bundsförvandt och vapendra-

gare under sina i Tyskland förda krig. Härtill kom
en stor mängd personer, som af ärligaste öfverty-

gelse hyllade dels rojalismens, dels Hattpartiets, dels

börds-aristokratiens grundsatser; men misstrodde eller

rent ut hatade den mer och mer framträdande de-

mokratien; — och likaså det missnöje, som blifvit

framkalladt af de stränga åtgerder, det s. k. stryp-

system, genom hvilket Möss-regeringen ville åter-

upphjelpa myntvärdet och banken, men som för

tillfället förorsakade stor brist på penningar. De fleste

dessa missnöjen voro visserligen alster af en mer
eller mindre klandervärd egennytta. Men huru mäg-
tiga talemän de likväl kunde erhålla, inses lätt ef-

ter en blick på de personer, som 1765 års riks-

dags-räfst angrep, och på höjden af de förluster,

som blifvit dem tillfogade ^). Vi vilja i detta hän-

seende erinra om de mycket utmärkta personlig-

') Sid. 109—128.
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heterna Herinanson, Höpken, Kudenskökl, SchelTer,

Stockenström och Tessin, och om de kännbara

räfster, som mot dem anställdes, och hvilka till-

hviskade dem frestande uppmaningar att störta sina

vedersakare och godtgöra sina förluster. Detta

syntes ej heller omöjligt, sä framt de ville förena

sig med ofvan uppräknade många och stora miss-

nöjes-skaror; häldst man hoppades, att i spetsen

för dem alla skulle uppträda hofvet och dess skydd-

lingar, nu mera anförda icke blott af Lovisa Ulrika

utan ock af den unge och djerfve prins (iustaf.

Och deras hopp blef ej bedraget. För konunga-

huset stodo likväl vid denna tid tvänne olika banor

öppna. Den ena — i fall drottningen och kron-

prinsen varit i ordets högsta bemärkelse nog hög-

sinnade dertil! — den ena hade varit att ordna

sina personliga önskningar under sina konungsliga

pligter; d. v. s. att öfvervinna sin enskilda lystnad

efter prakt och välde, och atnöjas med de anslag,

det fattiga landet kunde gilVa, och med den magt,

det frihets-älskande folket ville medgifva, och att

således, genom antagande af reduktions-riksdagens

åsigter om sparsamhet, laglydnad och fred och ge-

nom dessas förnuftiga och medlande tilläm nning,

främja bland sina undersåtare ordning och rättvisa,

sedlighet och upplysning, trefnad och välstånd. J)etta

hade öfverensstämt med konungens ed och pligt

och skulle tillika otvifvelaktigt hafva beredt lugn

och lycka, icke blott ät folket, utan ock åt konun-
gahuset sjelft. Ty om detta ärligt slutit sig till

reduktions-riksdagens äsigter, hvilka ock voro re-

geringssättets, skulle ock massan af svenska folket

halva lika ärligt slutit sig till konungahuset. — —
Den andra banan var att sträfva efter ökade anslag

och ökad magt för att sedermera kunna i likhet

med niSngon annan enväldig furste utmärka sig

genom praktfull hofhällning samt lysande företag

Fnjxells Ber. XLT. 14
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0(1) oriilrinsar. l)oiiii;i bana kiitiilo likväl icke be-

trädas utan att bryta den svurna konunga-eden, våld-

föra den gällancbi regeringsformen ocb öfverända-

kasta reduktions-riksdagens iolkvänliga beslut, hvil-

ket allt nödvändigt niaste föranleda många och för-

derlliga splittringar och strider. Lovisa Ulrika och
prins Gustaf mägtade icke nog höja sig, icke nog
böja sig, — och båda delarna fordrades, för att

kunna beträda den förra banan. De valde i stället

den sednare och samsatte sig fördenskull med Hat-
tarna och med det nyss beskrifna mångartade miss-

nöjet; allt i den gemensamma afsigt att störta Mös-
sorna samt upphäfva sistnämnda riksmötes åtgerder.

Mösspartiet kan visserligen tadlas för några

begångna orättvisor och för sin djerfhet att på
eri gång angripa och mot sig, sin räfst och sina

reformer uppreta så många och mägtiga fien-

der. Förnekas kan dock ej, att dessa, som sagdt är,

med ärligaste välmening åsyftade flertalets och det

helas väl; läsaren har sjelf sett många talande

bevis derpå framlaggda. Att sådant var förhållandet,

intygades ock af främmande sändebud. Det från

Köpenhamn skref , att hesagde rilcsdags-åtgerder voro

gagneUga för det stora hela, ehuru skadliga för
många ensJcilda personer. Det från Preussen teck-

nade båda partierna sålunda: det första (Mössorna)

smickrar sig måhända allt för lättroget med hopp

om seger; men det andra (Hof-Hatt-förbundeti af-

ser mindre Sverges väl, än sina personliga förde-

lar^)', och. statsministrarna Finckenstein och Herz-

berg skrefvo från Berlin till preussiska sändebudet

i Stockholm-): vi hafva mottagit eder underrät-

telse om Hemliga Utskottets åtgerder till svenska

statsverkets upphjelpande ur den villervalla, hvari

') Avantages personelles. Den 10 Mars 1767. Lovisa Ulrika

i bref till kouungsa sin broder kallade redaktions-riksdagens finans-

system vidunderligt (monstrueux).

2) Den 5 Jan. 1767.



211

det hlifvit genom Franlrilces intriger försatt. Ett

sådant arbete har ingen svensk riksdag på länge

utfört. Så bedömde iränilingarna förhållandet. Så

mycket sorgligare är det att se, huru svenske män,

drifna af egennytta eller ensidighet, samsatte sig

om att störta en regering och öfverändakasta en

stats-reform, begge så vähnenta och välgörande:

— och likaledes att se, huru de för vinnande af

nämm^e mål nedläto sig till svek och baksluga stämp-

lingar. Det är så mycket mer sorgligt, som det

var landets konungahus samt många bland dess

högsta och förnämsta herrar och samhälis-klasser,

som tillställde en dylik sammansvärjning, och för-

nedrade sig genom dylika ätgerder. Det är detta

mörka och motbjudande uppträde, vi nödgas i åter-

stående kapitel af denna del för läsarens ögon

frandägga.

Berättadt är, huru under slutet af riksdagen

17()fi några bland hof- och Hattpartiernas ledare

uppgjorde en plan, enligt hvilken man skulle reta

allmänheten till missnöje mot reduktions-riksdagens

åtgerder och derpå vid ett framtvingadt urtima riks-

möte störta Mössorna och öfverändakasta nämnde
riksdags åsigter och åtgerder ^). Planen följdes.

Genast efter riksdagens slut läto ofvan uppris-

pade många missnöjen höra sig, och det så myc-
ket djerfvare, som de sågo sig vara många och

mägtiga och understödda af llere rikets I", d. högsta

ämbetsmän, ja af hofvet sjelft; och de voro nu så

mycket farligare, som de, enligt hvad tiämndt är,

begynte sanunanhållas och ledas af den nier och

mer framträdande prins Gustaf. Han och hofpartiet

ämnade begagna dem som medel till koiuuigamag-
tens utvidgande; Hattarna deremot till sitt eget

åtcrinträde i regeringen. För båda var Mössornas

störtande det förutgående gemensamma målet, och

') Sid. 155.
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för dettas vinnande on urtima riksdag det lurntKå-

cnde gcrnonsaninia mediet; och denna ville de sam-
niankalia så snart möjligt, innan de missnöjdes harm
hunnit svalna, och innan ponninge-rörelsen hunnit

ordna sig efter den brytning, sista riksdagens åt-

gcrder medfört. Men allt detta hade Mössorna
förutsett ocli sökt förekomma genom att i riks-

dagsbeslutet 1760 utsätta ständernas nästa sam-
manträde till medlet af Oktober 1770, det viil

säga först efter on mellantid af fyra år, ehuru re-

geringsformen föreskret endast tre.- För att be-

trygga och stadfästa denna sin lagstridiga åtgerd,

införde Mössorna i riksdags-beslutet följande ord:

ständerna göra sig förvissade om^ att hongl. maj:t

utan sådana synnerliga och högst trängande om-
ständigheter, som i regerings-lagarne nämnde äro,

icke före den tiden (medlet af Oktober 1770) rikets

ständer sammankallar. Att nu mot folk-ombudens

så bestämda föreskrift, och mot rådsregeringens lika

bestämda önskningar framtvinga en riksdag var

ganska svårt, men oundgängligt, i fall den stora

missnöjes-iigan skulle nå sitt mål. Enda möjliga

medlet dertill var att dels i verkligheten öka, dels

genom diktade beskrifningar öfverdrifva den förlä-

genhet och det missnöje, som verkligen förefunnos,

och att sålunda genom framkallade allmänna och

högljudda nödrop tvinga rådet att genast samman-
kalla urtima riksdag. De medel, som härtill använ-

des, och den strid, som härom fördes under åren

1767 och 1768, skola vi till deras förnämsta före-

teelser i efterföljande kapitel beskrifva.
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TJUGONDEATTONDE KAPITLET.

HOF-HATT-FÖRBUNDETS BEMÖDANDEN 1767 OCH 1768

ATT MOT MÖSSPARTIET UPPRETA ALLMÄNHETEN.

Det stora anralls-förbuiiflets många bestånds-

delar äro nyss uppräknade ' • Hvar och en bland

dem slöt sig nu till någon af de två förnäm-
sta flockarna, hofvets eller Hattarnes, livarförc vi

med det gemensamma namnet Hof-Ratt-förhiin-

det utmärka sammanfattningen af alla med reduk-

tions-riksdagen missnöjda personer eller samhälls-

klasser. Hofvet och Hattarna, förut ofta ovänner

och äfven nu i hjertat syftande till olika mål, tvin-

gades dock att för tillfället understödja hvarandra,

så framt nämligen den gemensamma fienden. Mös-
sorna, skulle kunna ölvervinnas. Rådas brinnande

längtan efter en sådan seger lättade försoningen.

I sina salar började ock konungaparet med före-

kommande artighet mottaga Hattarnas ledare, och

under öfningsiägret utanför Stockholm sommaren
17G7 nedlät det sig att allägga besök i den gamle
motståndariM) Fersens tält '-). A andra sidan slöto

sig Fersen, Stockenström, Herinanson och Scheller

mer och mer till hofvet, och de två sistnämnde
vunno drottningens förtroende i så hög grad, att

det väckte Sinclairs afund •^). lvonungai)aret gick

än längre och inlät sig nu lor andra gången med
Pechlin, och på dennes begäran blef hans vän och

liandtlangare, den landsför\isti' presten Rutström,
återinkallad och gynnad *). Hrr) gamla lillgifvenhet

lör Hatt[)arti('t, som hos ledarnc af Stockholms bor-

'J Sid. 208.

^) Danska min. br. d. T» Juni 1767.
•') S. st. (1. 31 Juli, II Aug. 1767.

*) S, st. d. 27 Juni, 10 Febr. 17G7.
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gorskai» lorcfunnits. I)!*-! under denna brytninfi yt-

torliii;arf' ii|)j)Iifvad af Frankrike, som för sådant

ändauiäl gaf staden ett räntefritt ian af H0(),000

francs; — orli conom hofvet, som på sin bekost-

nad ocli under livarjelianda' fiirevändninuar lät en
lagman Hascnkampf tillställa at detsamma stora fest-

nulltider, vid hvilka tal böllos till konunpalinsets

ära '). Som ytterligare understöd vid ligans företag,

skänkte Frankrike fit konunga[)aret [)ersonligen

1,200,000, och dessutom till bedrifvande af nödiga

värfningar 500,000 livrés-). Besluten och åtger-

derna leddes för det mesta af drottningen, Schefrer,

HermansoM. Sinclair och Pechlin. hvilka derom i

hefuies smårum höllo hemliga öfverläggningar, som
stundom varade till sent pä nätterna •'). Afven
j)rins (justaf var invigd i planen och underhöll derom
med Sinclair en bref-vexling, som för säkerhets

skull fördes i chifler '*). Tidtals besökte han ock
kollegier och andra ämbetsverk och förvärfvade deri-

genom anhängare och folkgunst.

Det andra partiet. Mössorna, bestod af nästan

hela borgare- och bonde- samt af ungefär halfva

adels- och nreste-stånden, inom hvilka två sed-

nare ganska många ville upprätthålla reduktions-

riksdagens verk, till följe dels af enskilda beräk-
ningar, dels af ärlig öfvertygelse om dess rättvisa

i sig sjelft och nytta för fäderneslandet. Par-

') Danska min. br. d. .5 Jan., 12 Febr. 1768.

') Danska min. br. d. 10 Mars 1767. Den 1 Maj s. S.

säges dock, att en stor del af de franska medlen blifvit af drott-

ningen använd till betalande af gamla skulder och til! inköp af

»granna tyger». De la Gardiska arkivet 17. 62, 63 siiger,

att konungen, för att erhålla penningar, äfven sålt ordnar.

*) Danska min. bref d. 9 Febr. 1768. Det troddes ock,

att hon i samma rum hade en liten bokpress, på hvilkeu i hem-
lighet trycktes sådana uppsatser, som skulle i smyg utspridas

bland allmänheten.
*) Arkiv, på .Stafsund. Promemoria om hofvets planer

till riksdagen 1771.
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tiet omfattade visserligen del ojeniniörligt öfvervä-

gando flertalet af rikets innevånare; men massan af

detsamma, nämligen småborgare och bönder, hade

så ringa kunskaper och sä föga insigt och erfaren-

het, att de, mellan riksdagarna lemnade åt sig sjelfva,

kunde hvarken rätt begripa, hvad som var deras

och landets verkliga fördel, än mindre försvara den,

allra minst i strid mot sina kunnigare vedersakare.

Partiets förnämste man var visserligen kansli-pre-

sidenten I^öwenhielm, hvilken till följe af ämbete
och snille också bort vara dess ledare; men han

blef det blott i mindre grad, ty han ansågs opå-

litlig och började blifva sjuklig. Rudbeck, ehuru

mindre skarpsynt och snillrik, blef i stället partiets,

om icke ledare, dock me.-.t inllytelserika person till

följe af sina allmänt erkända cgenska|)er af foster-

lands-kärlek, oegennytta, mod, drift och vältalig-

het; och han blef under och efter riksdagarna

kraftfullt iniderstiidd af runck och lieuterholm

inom rådet, af Kssen och Kidderstolpe inom
adeln, af Serenius i |)reste-, af Sebaldt i borgare-

och af Josef Hansson i bonde-stånden. Sin ocli

partiets åsigt uttalade han med följande ord. Om
man följer de grttndsatser, sista riksdagen antagit,

skall halfva statssJaildcn snart blifva betald och

en god del af bevillningen Minna cfferslcänkas. Vi

skola då ej heller behöfra att af litrikcs magier
mottaga underhålls-penningar och sedermera blifva

genom dem indragna i förstörande krig, såsom
ofta till Sverges olycka varit händelsen '). Man
igenkänner samma åsigt, som äfven Karl den elfte

hade vid sin reduktion uttalat och följt. 1 förbi-

gående må tilläggas, atl (lerM)e konungs grinidsatser

och åtgerder i)!efvo af .Mösspartiet ofta ål)eropade

och berömda.

'; 1'rt'uss. Ill i II. b r. cl. 1*7 Mai.s 17()7.
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VJicr att halva gifvit eti ölversigt al' de bada
partierna och af deras styrka och ledare, skola vi

nu heskrifva de förnämsta företeelserna i den strid,

som dem emellan under besådde ar förrles.

Ktt till anfall och försvar af bada ])arterna be-

gagnadt medel var att med vänner och anhängare
besätta statens mer ansedda och vigtiiiia ämbeten.
Adolf Fredrik gjorde häriitinrian, hvad han kunde.
Han utnämnde till grefve Karl SchelTor, som nyss

förut blifvit af ständerna från rads-ämbetet skild.

När nägra sorafimer-band skulle bortgifvas, hedrade
han med denna utmärkelse blott en bland de af

Mösspartiet tillsatta riidsherrarna, men deremot flere

anhängare af Hof-Hatt-lörbundet ^). När en borg-

mästare-syssla i Stockholm skulle tillsättas, upp-
förde dervarande borgerskap tre Hattar på förslaget

och ådagalade derigenom också de sin ovilja mot
Mössorna -). — Dessa handlade tillbaka pä samma
sätt och Iramhjflpte till biskop i Skara sin trogne

anhängare Forssenius •^), och till president i kom-
mers-kollegium Oehlreich, den ryktbare utgifvaren

al tidskriften Ärlig S\ensk; detta sista mot Adolf
Fredriks vilja och med användande af namnstäm-
peln *). Betecknande för båda partierna var för-

hållandet med justitie-kanslern Stockenström. Han
var ifrig Hatt och hade genom sin ämbi ts-befatt-

ning tillfälle att dä och då motarbeta t. o. m. skada
Mösspartiet. Detta ville följaktligen öfverflytta ho-

') Preuss. raiu. br. A. 6 ^laj 1768.

^) Danska min. br. d. 3 Mars 1767.

3) S, st. d. 3 Juli 1767.

*) Österr. min. br. d. 22 Maj; Danska d:o d. 5 Maj

1767. Riksark. Rådsprot. d. 20 Jan. 1767 och Histor.
Handl. fråu frihetstiden 4. 1745—1772. Rådets befallnin.ir d. 7

Maj 17ii7 om namn-stämpliugen.
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nom till (len då lediga [)reside!it-sysslan i Svea hof-

rätt, hvarest han skulle blifva dem mindre i vä-

gen. Men just lör att kunna begagna sig af hans

biträde på den vigtiga justitie-kanslers-platsen, öfver-

talade Hattarna honom att afsäga sig den. erbjudna

president-stolen. I hans ställe utnämnde Mössorna

då en bland det fria statsskickets grundläggare, en

bland de så kallade riks-fäderna, nämligen Adam
Fredenstierna ^).

Ett af Hof-Hatt-förbundet begaLMiadt anfalls-

medel var att söka försvaga och om möjligt alldeles

strandsätta Mössregeringen genom att undandraga
den de tillgångar, som beiiöfdes för att hålla sty-

relse-verket i gång och betala några uppsagda stats-

skulder'-). För att till dessa utgifter erhålla nödiga

medel hade Mössregeringen. underhandlat om län i

Genua och Amsterdam och, som det tycktes, med
hopp om framgång; ty dess stränga sparsamhet in-

gaf pcnningc-männen förtroende. Men motpartiet

sökte i synnerhet genom hundsförvarulten Frankrike

tillintetgöra dessa förhop|)ningar och planer. Hof-
vet i Paris vidtog verkligen några åtgerder för att

öfvortala eller skrämma genuesarne från ifrågava-

rande lån. Khuru å andra sidan England under-
stödde Sverges önskningar, lyckatles det likväl för

franska regeringen och svenska motstånds-ligan att

ganska länge fördröja sakens afiziirande, och ute-

blifvandet af dessa kontanta medel bidrog i sin nuln

till svenska scdelmyntots värde-fall, till kursens öf-

verklagado stegring och till den likaledes öfverkla-

gade penninge-bristen. Lånet tycks ock halva blif-

') Österrik, min. br. d. 2. 10 Scpt.-. Danskii tl:o d. I

Juli, SO Aiig., 13 .Sept. 17C8.

-) Hamiltons anekdoter siiga: man dror/ ej i bettinlMiide all

sälta på j/rund det fai-tyg, pä hvilktt man icke sjel/ fickförn styret.
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vit ullomnadt lörsl läiifiro fram, sil M rlr* dä till

välde komna Hattarna fin^'0 skörda frukten af de

nnderliandlinpar, Mössorna begynt, men do sjelfva d5

motarbetat ^ i.

För samma ätulamäl, nämligen Mössregeringons

strandsättande, användes ock ett annat medel. Åt-
skilliga landsliölditiizar, börande till llof-IIattpartiet, i

synnerbet Hecklriis i Kronobergs oeb Hielke i Ny-
köpings län, oeb likaså Stockholms magistrat sökte

bindra, nedsätta eller åtminstone fördröja skatte-

uppbörden. J)enna både ock af åtskilliga ämbets-
myndigbetcr blifvit bedrifven med mycken lam-

bet, oeb bulVudstadens magistrat utfärdade årets

debetsedlar så sent, att årets skatler derigenom
inllöto sednare än vanligt. Några landsböfdingar,

oeb i synnerbet Hcckfriis, både i öppen strid mot
lagens bud tillätit sig att vid taxeringarna u|)psätta

sparmemålen till för högt pris, bvarigenom ock llere

deraf beroende skatter uppsattes till för högt be-

lopp, hvilket försvårade och fördröjde deras inbe-

talning, och tillika retade folket mot Mössregerin-

gen, såsom skulle denna varit orsak till skatternas

upi)stegrande. Det säges ock, att några landsböf-

dingar med ilit lemnade resterande skattskyldiga tid

och t. o. m. uppmaning att undanskalla sina tillhö-

rigbeter, så att, när utmätning anställdes, ingenting

var att taga, och kronan förlorade sin fordran. Se-

dermera och till följe af dessa tillställningar, inbe-

rättade samma landsböfdingar, att i anseende till

folkets fattigdom en betydlig del af skatterna icke

kunde indrifvas; resterna för 17t>5 och 1706 hade

stigit ti!l l,70(».()00. men för år 1707 stego de till

5.000,000 d. s. m.; ehuru de hade i flere län täm-

') Danska lain. br. il. 9 Jan. 1767. Preuss. d:o d. 20

Febr.. 27 Mars. 26 Maj, 14 Juli 1767, 18 Mars 1768, 12 Juni

1770. Österrik. .1:o d. 20 och 27 Nov. 1767, d. J. 29 Jan. 1768.

Hådsprot. Jan.— Juli 1707. i synnerhet d. 2 jVIars, II Maj och

6 Juli s. u.
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ligen jernnt influtit. Regeringen kom docii, i syn-

nerhet genom rikarådet Funek, underfund med dessa

tillställningar. I fråga om deras bestrallande talade

väl Hermelin och Hjärne för mildare åtgerder. Men
de öfriga rådsherrarna befallde landsliöfdingarna ge-

nast och allvarligen verkställa uppbörden, men be-
fallningen härom ville konungen ej underskrifva,

utan den måste i stället namnstämplas '. Rådet
sände derjemnte några personer till de tredskande
länen för att närmare undersöka förhållandet, då
också flere bland de förehafda stämj)]ingarna kommo
i dagen. Regeringen lät då up|)sätta nya och rätt-

visa taxeringar och genom kungörelser underrätta

allmogen i Småland om denna sin åtgerd och tillika

om sitt njissnöje öfver landshöfdingens tilltag' och
om sin afsigt att bereda godtgörelse ät de för högt

beskattade o. s. v.; hvarjemnte älven rådets öfver-

läggningar i ämnet blefvo genom trycket befordrade
till allmänhetens kännedom. J)e brottsliga lands-

liöfdingarna skrapades eller sakfördes. >len detta

sista skulle ske i kammar-kollegiuni, hvarest Her-
manson var president. Hesagde ämbetsverk ulsåg

då för målets handläggning en nämnd, som till

största delen bestod af Hattar, hvilka naturligtvis

önskade skydda sina anklagade parti-vänner. Rät-

tegången blef dock snart nog afbruten, nämligen då

redan 17Ö0 Mössorna störtades, och Hattarna åter-

konimo till väldet. J)e anklagade landshöldingarna

Beckfriis och Hielke blefvo dä, icke bestralläde, utan

tvärtom belönade medelst utnämniimar lill riksråd-).

') Riksnrk. llistor. ITauill. friiu frihetstiden 17J3— 177?.

Kfidels befallning: derom d. 8 Uec. 17l>7.

-; Preusfi. min. br. d. Ifi Dec. 17C7: d. !.'•, ?2 Jan., 3

iMnj 17G8: d. 10 Jan. 17()9. Danska d:o d. 15, 20 Jau.,

11? Apr., S, 13 Maj, 15 Juli 1768. Hiidsprot. under Febr.

—

Auc 1767 samt d. 1 och 2^ Dec. s. ä.
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Ett annat Hol-Hntt-lorbiindf ts anlallssätt var

att tadla ocli tnotarbota ri'g(.Tingens at^^crdcr. Iliirn

man sökte hindra de lan, den ville upptaga, och
indrilvandot al' do skatter, den skulle använda, detta

är nyligen omtaladt. Så rörlor man ock i andra

vägar. Danska ministern skreC till Köpenhamn '):

hade gamla och imga hofvet uppmuntra folhet till

olydnad mot regeringen, och den preussiske sade-):

för att påsliynda riksdagen söker liofvet öka miss-

nöjet och uppreta sinnessfämningeji., och Frankrike
arbetar med allo magt till samma mål. Mellan ko-
nungen orh rädet yp|)ade sig derjemnte mycket
olika åsigter om de ätgerder, som borde vidtagas,

och Hermanson och Stockenström underblåste oenig-

heten. Deras bemödanden lyckades, häldst hoiVets

gamla ovilja biel" ytterligare stegrad derigenom, att

Mösspartiet tillbakavisat flere konungaparets an-

språk pä ökade anslag, och sjelft ådagalade en viss

benägenhet att utsträcka sjelfstyrelsen nära nog till

formen al' republik. Uppmuntradt genom många
och mägtiga samhällsklassers hat mot Mössorna,

yttrade nu hofvet sin förbittring oftare och

tijerfvare än tdlförene, och gång på gång fram-
trädde Adolf Fredrik formligen mot rådets åsig-

ter. Genast efter riksdagens slut upstod ock dem
emellan en fortgående strid medelst insagor af

den förra och genmälen af det sednare, båda de-

larna stundom rätt skarpa. Till innehål! och än

mer till sätt hade tvisi.en någon likhet med den,

som fördes åren 1751— 1755 *); och man ville veta,

att hofvets åtgerder voro ofta ingifna af prins Gustaf

och skrifterna författade af Hermanson. Hofvet

sökte genom tryckpressen meddela de sednare åt

allmänheten lor att inverka på dess tänkesätt och

') Den 18 Dec. 17 07.

-) Den 1 Dec. 1767.
') 39. 52—67.
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vinna dess understöd. Rådet deremot ville hindra

livarje dylik åtgerd och med åberopande af skäl,

som livilad(; pä nedanstående lagbud och lagtolkning.

Med anledning af hofvets då förehalda stämplingar

efter envälde hade man i riksdags-ordningen 172?»

inryckt det stadgande, att ständerna skulle motiaga

och heliandla Icomingens propositioner endast i det

fall, att de voro med råds rade ntfurdade och he-

hörigen contrasignerade. Föreskriften blef seder-

mera af ständer eller råd, och af de sednare äfven

nu, tolkad på det sätt, att konungen icke skulle

halva någon slags rättighet att personligen, ensam
och omedelbart, meddela sig åt ständerna eller allmän-

helen. Både föreskriften och tolkningen voro följ-

der af frihetsvännernas fruktan, att någon magtlysten

konung skulle genom personliga tal eller skrifter

uppröra menighetcrna och med dessas tillhjelp in-

föra <nväldet; en fruktan, som ständigt hölls vid lif

och förstärktes genom Lovisa Ulrikas ständigt upp-
repade statshvälfnings-försök. Men i allmänhetens

ögon var detta band jiå konungen redan i sig sjelft

obilligt och klandervärdt, och så mycket mer, som
det stridde mot den grundsats af frihet och öppen-
het, på hvilken hela statsskicket och tillika den nyss

antagna tryckfriheten skulle hvila. Då den sist-

nämnde tillät hvarje undersåte att få fritt och ohe-

hindradf offentliggöra sina tanlar, hrarförc shullc

ej honungen , äfven han, hafi-a samma rättighet?

så frågade, så knotade man mångenstädes; och i

synnerhet denna gång. Sjelfva riksrådet Reuterholm.
fastän hörande till Mösspartiet, talade mot åtger-

den såsom obillig och olaglig. JJen ngss antagna
tryckfrihets-lagen , sade har), berättigar till offentliga

skrifters uttagande och trgcJcning, och allmänheten
har rättighet fä veta, huru gällande lagar verk-

ställas och folkets rättigheter vårdas. Härmed in-

stämde hofvets aidiängare, Hjärne; men de blefvo

öfvcrröstade af de andra rådsherrarna, livilka under



.nnföranclp al I.öwenhinlni boslöto, att konniifzens

uppsatser icke fingo utleninas och tryckas ^j. Med
hänsyn till detta och likartade rfidsbeslut förklarade

Adolf Fredrik till protokollet: hvad jag sagt, shall

nu och i framtiden lända till hevis, att jag icke

velat gömma mina gerningar undan från allmän-
hetens kännedom. -

. Rådets lagtolkninj^ har ock
ovedersägligen mer skadat än gagnat frihetens sak,

och det hos både samtid och efterverld ''i.

För att motverka öfverdiid i lefiiadssätt och

öfversvämning af främmande varor, hade Mössrege-
ringen ^) utfärdat en förordning, som inskränkte eller

förbjöd bruket af fobak, kade, vin, sammet, siden,

m. m. och som mycket inlät sig i enskildheter, en-

ligt förra tiders vana och åsigter. Den stadgade ock

tämligen dryga viten för hvarje lag-öfverträdelse och
tämligen dryga afgifter för begagnande af åtskilliga

varor; och regeringen hoppades genom dessa åtger-

der skaffa statskassan betydliga inkomster. Men en

sådan fördel vanns blott i mindre mån; emedan
ämbetsmännen, vare sig af tredska eller slapphet,

icke med nog allvar bevakade förordningens efter-

lefnad, icke ens i städerna '). Då regeringen tillika

lät anställa stränga visitationer efter förbudna va-

ror, uppväckte det ena med det andra mycken
förbittring, serdeles hos Stockholms borgerskap,

som redan lörut hyste fiendtliga tänkesätt^]. Föl-

jande dervid förefallna uppträde målar tids-lynnet.

') Rådsprot. d. 11 Maj 1767.

2) Rädsprot. d. 18 Aug. 1767.

') Se en mänsd rådsprotokoll ocli utländska miiiisterbref

från Nov. 1766 till slutet af 1768.

*) Den 26 Juni 1766.

^) Preuss. min. br. d. i Sept. 1767.

*) Dauska min. br. d. 6 Maj. Österr. d:o d. 29 Apri

1768.
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Åkare och mätare begärde, att deras hustrur ocli

barn inStte, iner än nämnde förordning medgaf, fa

begagna sidenkläder; ty, hette det, sådant skulle

lända deras yrke till heder och uppmuntran, och

skilja åkare-husbondens hustru frSn åkaredrängens ^).

Af Ijesk, illvilja eller olorständ, gick en eller annan

ämbetsman tillväga med en småaktighet eller sträng-

het, som föranledde än åtlöje, än klander. Häfda-

tecknaren Hotin blef antastad för bruket af sammets-
krage på rocken-); konungen likaså för några in-

förda jernvaror af ringa värde '), och drottningen,

som mycket älskade kalfe och champagne, ville man
förbjuda bruket af dessa drycker, emedan det var

förbjudet för alla andra rikets innevånare'*). Vid

dessa och dylika enskildheter fastade sig andra sidans

män ofta och envist och gjorde dem till föremål för

klander och gäckerier. Men regeringen försvarade ')

sin stadga och ålade ämbetsmännen att med för-

dubblad Hit efters[)ana och beifra alla brott deremot,

och det genast och utan luisecwlc tiii personen *^).

För att återupphjel|)a sedelmyntot till ursprung-

ligt och lagligt värde, hade ständerna ITGti bland

annat beslutat nedsätta dess lagliga kurs med A mark
på riksdalern lor hvart år ^). Man kunde alltså

förutse, att dess värde skulle hastigt och betydligen

stiga. Några penningemän börjadt; fördenskull till-

rexla sig sä stora sunnnor deraf som möjligt, och

') Rådsprot. d. 23 Jan. 1707.

-) Liindä Bibi. Blnmlr.dc iimiien, \-m, lu. fl.

•) OstciT. mil), br. il. i Nov. 1708.

•) Danska min. br. .1. l»2 April 1768.

*j S. st. d. 27 Mai-ä 1707.

") Af rådsprot. d. 8 Ftbr. 1768 tycks dock, som bruket nf

kaflc blifvit i nilgon raiin uiedgifvet St hofvet.

') Sid. 141 - 143 och der anförda anmiirkning.ir öfvcr åt-

gerden.



liåto (lem ligga (jvar i sina kassor lör att sedermera,

odi när de stigit till kanske dnhbla värdet, äter-

utlemna dem i rörelsen, och således pä denna atgerd

göra stor vinst, och det utan något besvär. Der-
jemnte och oaktadt utrikes handeln fortgick oför-

minskad, klagade nämnde herrar öfver brist på
vexlar '). Till följe också af sådana förhållanden

uppstod inom några månader en kännbar penningebrist

och ett deraf föraidedt allmänt missnöje. Handels-

furstarnas förnämsta driiljeder var visserligen enskild

vinningslystnad; men det påstods ock, att de ville

på detta satt motarbeta 17G0 års åtgerder och störta

ledarne af Mösspartiet, mot hvilka de voro uppretade

för den stränga räfst, som blifvit anställd mot kam-
raterna i vexeikontoret, och för de band, som blifvit

laggda på vexel-prejeriet. Följden af den också

genom slika tillställningar ökade penningebristen blef,

att kursen föll och sedelmyntets värde steg, stundom
med 2 till 3 mark på blott ett par postdagar. Häri-

genom uppkom stor förlust för hvarje skuldsatt

person, hvilken t. ex. tagit ett lån eller köpt en

egendom för 100,000 d. k. m., när denna summas
egentliga värde var omkring 4,000 eller 5,000 riks-

daler i silfver; men som nu skulle betala samma
lån eller samma egendom med den utlofvade summan
af 100,000 d. k. m. ehuru dennas silfvervärde nu
stigit till 7 eller 8,000 riksdaler, och fastän egen-

domens årliga afkastning, som vid köpet uppgick till

ett namnvärde af t. ex. 6,000, nu genom sedlarnas höjda

värde steg till endast ?> eller 4,000, allt daler koppar-

mynt. För att öka eller* betrygga bankens tillgångar

hade ock ständerna 1766 befallt indraga en mängd
af banken utgifna lån; men äfven härigenom i hög
grad ökat penningebristen och nöden. Mycken egen-

dom, lös och fast. måste följaktligen på tvungna

') Funck lät öppet förstå, att denna brist var diktad och en

följd af någon »sammansättning att gOra tiderna svåra och oka de

tnissnöjdas antah>. Rådsprot. d. 9 Aug. 17C8.
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auktioner försäljas, ofta mot hälften eller tredjedelen

af värdet. Missnöjet växte följaktligen i utbredning,

höjd och djerfhet, och det blef ej svårt att rigta

detsamma mot Möss-regeringen, hvilken också
till en del föranledt nöden, och som icke vidtagit

tillräckliga åtgerder till att förekomma egennyttans

nu beskrifna tillstälhiingar. J)et uppstod således i

många kretsar en häftig förbittring mot Mössorna
och ett häftigt rop efter ny riksdag, vid hvilken,

hette det, den nuvarande landsförderfliga regeringen

kunde afsättas och den förra goda tiden och rika

penninge-tillgången äter införas i landet. Flere smyg-
skrifter i dylik anda utspriddes, och några sådana
blefvo skickade till Reuterholm. Han medtog ocl»

ville meddela dem åt rådsherrarna; ty, sade han,

de äro väl skrifna., och det är ju för hvarje regering
nyttigt att få veta, hur det tillgår, och hvad man
tänJcer i landet; men uppläsningen alböjdes. Reuter-
holm ville ock, att banken skulle förfara mera skon-
samt mot sina gäldenärer, och icke så brädstört

bortauktionera deras egendomar. Men älven denna
ätgerd afstyrktes, ocli märkvärdigt nog också af

Hjärne, som likväl hörde till hofpartiet '). Några
rådsherrar blefvo dock oroliga och begynte tala om
eftergift, och att man för att minska förlägenheten

orh missnöjet borde omigen ö|)|)tia banken för lån;

men Rudbeck satte sig bestänidt deremot och påstod,

att denna nöd var det naturliga och enda verk-
samma sättet att bota svenskarna för den lust till

öfverflöd ocJi fåfänga, som. utgör deras olycka -).

Han, Löwenhielm och andra Mösspartiets ledare

l)åstodo älven, och som det tyckes med ärligaste

') Rådsprot. (1. K) Jan. 17C8.

2) Danska min. br. d. 2U Okt. 1767. liiMacks afsiijt,

tillade dansken, är ren och >j<>d; men sviir alt (jenumföra i ett

land, der njutnings-li/ntnad och fftfunga sit inritiit sig lom hos

svensknrna. För mindre lån och luol pant af guld eller silfver

blef dock banken öppnad sommaren 1768.

FryxeUs Ber. XLI. 15
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öfvcrtypciso, att den nöd, som förofanns, var en
följd, mindre al' riksdags-åtgerderna ITOO än af de
nödställda personernas misslmsliallning, öfverdAd och
lättsinniga skuldsättning; — likaså, att ingen stor och
dju()t gripande räfst kunde genomföras utan svåra

olägenheter för många enskilda |)ersoner, isynnerhet

för sådana, som obetänksamt eller egennyttigt be-

gagnat sig af de förra missbruken, den förra vdler-

vallan; — och ytterligare, att enskilda personers

fördel måste vika, när det är fråga om en åtgerd,

för den stora allmänheten så vigtig och välgörande,

som sista riksdagens räfst; — och sist, att bryt-

ningen och nöden skulle snart vara öfverståridna,

och att, sedan handel och rörelse derefter blifvit

grundade icke pä konstlade tillställningar utan på
naturliga och verkliga förhållanden, skulle rikets och

dess innevånares välstånd uppblomstra herrligare och

varaktigare än förut ^). ,Regeringen beslöt ock låta

saken ohindradt gå sin fria och naturliga utveckling

till möte och att icke låta sig genom de många och

högljudda nödropen lockas eller skrämmas frän den

1766 utstakade planen; men att deremot bereda

enskilda understöd, der sådana voro mest behöfliga

och förtjenta.

Men kursens hastiga fal! hade redan framtvungit

åtskilliga eftergifter. Enligt planen af 1766 skulle

den lagliga kursen för år 1767 varit 64, men rege-

ringen nedsatte den redan i November 1766 till

60 mark. Under hörjan och medlet af 1767 och

genom nu beskrifna tillställningar sjönk den med
förvånande och förfärande hastighet till 50 slutligen

nära 40 mark. Rudbeck ville väl, att saken det

oaktadt skulle hafva sin gång; men flertalet inom

rådet uppskrämdes och bestämde den för 1768 till

42 mark. Mot åtserden inlemnade Adolf Fredrik

') Preuss. min. br. d. 33 Jau., Danska min. br. å. 16

och 20 Okt. 17G7, m. fl.
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en insaga, författad sade man af Hermanson, och
mänga påstodo, att denna åtgerd skulle än mer
förvärra tillståndet. Köpmännen fortforo ock att

ogilla och motarbeta Möss-regeringen, och erhöllo der-

vid understöd af åtskilliga ämbetsmän. Hermanson
och kammar-kollegium skyllde nöden pä penninge-

bristen och påstod^ att ju större tillgången var på
mynt, desto större skulle ock blifva egendomarnas
afkastning, arbetslönernas belopp, folkets verksamhet
och landets välstånd. Hela skriften var ett omedel-
bart angrepp mot 1766 års myntreglering ocii ett

medelbart mot Mösspartiet. Detta sednare ville med
åberopande af nyss anförda skäl ^) försvara sin åt-

gerd; och den nya presidenten i kommers-kollegium,
Oehlreich, sökte med kraft hejda köpmännens tilltag

och tilltagsenhet. Men snart inträdde betydliga för-

ändringar, hvilka äfven i derma tvist föranledde en

stor brvtiiing, om hvilken mera framdeles-).

Vi veta, att med få undantag hade pä 1730-
talet Stockholms riksdags-ombud varit nära för-

bundna med Hattarna^), och vid riksdagen 1766
blifvit det än mor, til! följe af Mössornas ätgerder

att anställa räfst med vexelkontorets herrar och att

befria Norrlands och Finnlands handel från Stockholms
förmyruierskap. Märkbara nihrott af detta hulvud-
stadcns missnöje voro nyss beskrifna tvänne åtgerder,

nämligen att på förslag till borgmästare uppföra
endast Hattar, och att i penninge-rörelsen motarbeta
1766 års myntregloring. Ett annat utbrott, hvilket

vi nu skola beskrifva, var deras och äfven några göte-

') Sid l»26.

') Preuss. min. br. d. 13 Mors, 1>1 Aui;., -4 Sept. 17(')7, (»

Aug., Ii Okt. 1708. Danska min. br. d. 10 Juli, 21 Aut,'., 22
Sept. 1767, '.) AuET. 17G8. Uppsala Bibi. Ilamiltons anekdoter.

3) 34. 27, 129.
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borgares bemödande att försvåra eller fördröja svenska

jernförsäljningen, dels för att till egen vinning ned-

trycka priserna, dels för att tillställa nöd, villervalla

och missnöje och (härigenom framtvinga riksdag och

förbereda Mössornas fall.

L)et dröjde likväl nägra månader, innan denna
plan hann mogna till verkställighet, hvarlör ock

jernmarknaden i Kristinehamn är 17G7 allopp täm-
ligen väl 1). Men frampå sommaren klagade man,
att Stockholms jernväg var öfverfylld af varor, som
ej kunde afsättas '-), och att Stockholms köpmän ville

af elakhet ^) icke lemna bergs- och bruks-rörelsen

nödiga förskott '*), och att dessa sednare följaktligeti

råkat i stor förlägenhet. Från flere bergslager in-

kommo ock hösten samma år bedröfliga skildringar

och bittra klagomål öfver tillståndet. Några bland

dessa t. ex. de från Norberg och Grangärde skickades

till regeringen omedelbart och med förbigående af

vederbörande ämbetsmän, liksom man af dessa befarat

några anmärkningar, några motsägelser^); den frän

Wermland var författad i skarpa, nästan upproriska

ordalag. Klagomålen understöddes icke blott af

hofvet, utan ock af bergs-kollegium. President och

ledare i detta verk var Lillienberg, en för kunskaper,

oegennytta och ämbetsmanna-duglighet mycket be-

römd herre. Han stod i flerfaldig förbindelse med
Hattpartiet, hade genom detsamma gjort sin första

lycka såsom anställd vid beskickningen till Kon-
stantinopel omkring 1740, och längre fram som
ordförande i den kommissjon, med hvilken samma

') Preuss. min. br. d. 20 Mars 1707.

^) Eriksbergs arkiv. K. Rudensköld till K. G. Tessiu d.

4 Aug. 1767.

*) Mauvaise volonté.

*) Preuss. min. br. d. 15 Nov. 1767.

5) Preuss. min. b r. d. 27 Nov., Danska d:o d. 11 Dec. 1767;

Österr. d:o d. 22 Jan. 1768. Sparrebolms arkiv: J.M. Spreng-

portens bref hösten 1767.
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parti 1747 förföljde Akerhielm och Mössorna, och

han var gift med en dotter af Stockholmshandlanden

Jennings, som hörde till samma parti. Dettas po-

litiska åsigter hade äfven Lillienberg med mycken
ifver omfattat, hvilket han ock visade under nu
pågående brytning, då han och hans kollegium

ofta och kraftigt talade om bergslagernas lidande

och således för nödvändigheten af urtima riksdag,

llådsherrarna och i synnerhet Funck beskyllde kolle-

gium för mindre pålitlighet i sina uppgifter och för

öfverdrift i sina beskrifningar om bergslagens nöd.

Lillienberg sökte försvara sig och sitt kollegium, och

härom vexlades många och häftiga skrifter. I denna

punkt liksom i fråga om myntreglerandet och af

samma skäl ville dock Möss-regeringen ingalunda gå

ifrån sin utstakade plan, utan uppdrog åt några

rådsherrar att granska de inkomna klagoskrifterna,

och skickade under tiden till nödens och missnöjets

mildrande flere tusen tunnor säd ^), och åt några

bland de mest nödställda orterna hjelp älven i pen-

ningar -).

J)e sä erhållna understöden voro dock otill-

räckliga, häldst handelsmännen fortfarande icke ville

köpa något jern. Regeringen ålade fördenskull Jern-

kontoret att vid Kristinehamns marknad 1768 och

enligt sin bestämmelse gifva den nödställda bergs-

och bruksrörelsen betydliga låneunderstöd. Ord-
fcirande i detta verk var en sonson till entids-

gunstlingen hos Karl den tolfte, .Jakob Ileenstierna,

och tycktes liksom hans iimbetsbriider hafva hyllat

Hattjiartiets åsigter. .h^rnkoiitorct förklarade sig ock

omöjligen kunna anskalVa till lån mer än ungefär

') Mösspartiets skrifter nniiiärka, ntl uiiiJcr bergslafjeriias och

landets förra oeli svara nöd, hade dåvarande llattregering aldrig

pifvit dem någon spannmål till nndcrstöd.

-) Preuss. min. br. d. '27 Nov. 1767; Osterr. d:o d. 'i'i

Jan. 17()8. Det sistnjlmnda siiger, att statskontoret förklarade sig

sakna dertill nödiga medel.
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53,000 (1. s. m. '), rnod livilka äfvcn Kecrjstierria ooli on

annan verkets tjenstoman reste till beriirde marknad.

Men att så ringa summa icke skulle nagontin;,' liufvud-

sakligt uträtta, och att nöden och missniijet hlaiid

bergsmän och brukscgare skulle derlöre uppdrirvas

till fruktansvärd hfijd, detta kunde enhvar liirutse.

NSgra Mösspartiets iörnämsta medlemmar, Hudbeck,

Sebaldt, Gabriel Rosén, m. Jl. sammanträdde förden-

skull med bankstyrelsen, livilken dä lofvade att till

Kristineliamn nedsända två sina medlemmar, banko-

fullmägtigen Anders Cederström och banko-kommis-

sarien J. Söderling, med 4r)0,000 d. s. att till jernför-

säljningens befrämjande användas -). Vid ankomsten

till marknaden funno de ställningen ganska betänklig.

Köpmännen bjödo blott 15 eller 17 d. s. m. för

skeppundet jern, d. v. s. omkring 3 daler mindre

än 17G7, och detta ehuru jernpriset hade sedan

dess på utrikes marknaden stigit. Bankens utskickade

erbjödo då brukspatronerna att få låna eller mot

vid pass 19 d. s. för skeppundet få sälja sitt jern

åt kronan. Ett par herrar antogo det sistnämnda

anbudet, men åtrade sig snart; man kunde ej säga

af hvad anledning, men trodde, att andra partiet

genom afskräckande beskrifningar om 1706 års räfst

uppskrämt dem. Bankens ombud erbjödo då åt

handelsmännen lån för att kunna dermed köpa det

utbjudna jernet. Några ville i början mottaga an-

budet, men äfven dessa ångrade och åtrade sig,

hvarefter alla handelsmännen drogo sig tillbaka och

förklarade, att de kommit till marknaden icke för

') 160,000 d. Icpra. Motpartiet påstod klandrande, att jern-

koutoret liade mot paut på bruksegendoniar utlånat flere millioner;

ehuru dessa voro sammanskjutna egeutligen till underlättande af

varuförsäljningen; hvadan ock nu, när sådant kom i fråga, man

ej hade mer sin ofvaustäende summa att använda.

2) Som säkerhet härför anslog regeringen 100- eller 150,000

Rdr utrikes subsidie-medel. Österr. min. br. d. 26 Febr. 1768

säger, att medlen erhöllos genoni ett lån på 400,000 d. s. som

lämnades af eu rik person inom Mösspartiet.
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att köpa jern, utan för att indrifva sina lordringar.

Bankens ombud vände sig dä till Jernkontorets och

erbjödo sig att mot 4 procent och tillräcklig säkerhet

lemna dem sina medförda medel, livilka tillsammans

med de af Jernkontoret skickade skulle göra en så

betydlig summa, att .lernkontorets ombud kunde med
lån eller förskott åt brukspatronerna lindra dessas

förlägenhet och skrämma på köpmännen. Jern-

kontors-herrarne vägrade dock mottaga anbudet, som
det hette, hufvudsakligen derföre, att lånevillkoren

voro för tunga. Den blifvande utomordentligt stora

nöden och deraf följande brytningen syntes förden-

skull oundvikliga. >icn bank-ombuden vände sig då

slutligen till tvänne stora vermländska bruksbolag,

nämligen de för Uddeholm och Storfors ^\ och lyckades

öfvertala dem att bryta isen och af bankens med-
skickade model mottaga betydliga lån eller förskott-),

hvarjemnte bank-ombuden läto förstå, att staten

torde för egen räkning köpa allt det »itbjudna jernet.

Detta verkade, och pä sista marknads-dagarna blef

en stor del af jernet af köpmännen up[)lian(lladt ''^),

dock till något nedsatt pris; och frampå sommaren
följde man i Stockholm exem|)let och inköpte den
derstädes up|)lagg(Ia varan. Spänningen fortfor dock
att vara mycket hotande ^).

Att enskild vinningslystnad var en stark drif-

fjeder till köpmännens nu beskrifna tvänne ätgerder,

'j De förvaltades don tiden, di;t lörra af tva bröder Geijer,

det sednare af den bekanta Mössan Frietzky.

-J Några säga, att baiik-onibudeii köpte hela deras betulliga

tillverkningar.

') Protokoll och do ku in en ter i bankens arkiv, ser-

deles den beriifelse, som den '2i Mars 1768 afläts rörande icsan

till Kristinehamns marknad; d:o d:o i Jernkontorets arkiv,
dess beriiUolsc af den 8 April 1708, samt dess protokoll och
försvarsskrifter Mars—Aug. samma ilr.

') Danska min. br. d. 1'8 .Inni 17()8 l)eriiltar, alt en biuks-

egnre, som ej ntmillat sin och rörelsens beliigenliet sii olycklig,

som motpartiet önskat, blef derföre af kammar-koUeginm angripen (?)
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är oemotsägligt. \Jen icke blott Mössornas anliängare

utan ock både preussiska och danska sän(l('[)n(ien

påstodo olta och med eftertryck, att besagde hand-

lande ville på sanuna gång öka nöden och missnöjet

för att derigenom framtvinga riksdag och förbereda

Mösspartiets fall. Samma främmande sändebud ut-

talade ilere gånger sin ovilja öfver ett sådant för-

farande, och danska sändebud(!t sad(; uttryckligen '),

att dylika köpmans-sammansättningar läncje varit

Sverges plåga och olycka -). Sådan var den anda,

som hos en del af Stockholms borgerskap blifvit

alstrad genom förbindelsen mellan Karl Gyllenborg

och Daniel Niclas v. Höpken å ena samt Tomas
Plomgren och Gustaf Kierman å andra sidan. För-

bundets första bragd var att 1738 och 1739 störta

Arvid Horn och hans vänner, och dess sista blef

nu att öfverändakasta och tillintetgöra de åtgerder,

reduktions-riksdagen beslutat.

Otvifvelaktigt är, att nöden var en tid ganska

stor bland idkarne af både bergs-, bruks- och fabriks-

rörelse '^). Afven många småborgare och jordbrukare

m. fl. ledo till följe af det hastigt omvexlade mynt-
värdet; dessa sednare likväl icke till någon serdeles

oroande grad. Några landshöfdingar uppgåfvo ock

tillståndet i sina län vara godt, och skatterna hade

tämligen fullständigt influtit från flere bland dem;
t. ex. från Kalmar, Kristianstads, Nylands och Tavaste-

hus län ^). Hof- och Hatt-förbundets många klago-

skrifter, som ofta och högljudt åberopade bergslagernas

') Den 10 Juli I7C7.

^) Fléau et malheur. Preuss. min. br. d. 18 Mars, 9 Ausr.

1768; Danska d:o 16 Febr. 18 Mars; Österr. (l:o 26 Febr.,

2 Dec. 1768.

*) Anmärkningsvärdt är, att i den tidens handlingar finnas

jemnförelsevis blott färre klagomål öfver fabrikernas lidande.

•») Rådsprot. d. 3 Maj 1768.
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och fabrikernas nöd och sökte med hopade exempel

bevisa de förras förfärliga höjd, framkastade väl lika-

ledes om allmogens betryck några stora och hotande

ord; och Hermanson och kammar-kollegium anmälde ^),

att landets innevånare voro utan bröd ocJi landet

sjelft nära att råka i ödesmål. Några tillfyllest-

görande bevis eller exem()el pä denna landtmannens

nöd blefvo likväl icke anförda, ehuru det hade för

partiet varit af största vigt, om sådana kunnat fram-

iäsgas -). Men när Ribbing i sittande råd tvärtom för-

klarade, att händerna voro nöjda., så framt de icke

af andra uppretades ^), blcf detta hans påstående

icke af någon vederlaggdt.

Inom förstnämnde näringsgrenar var dock nöden
ganska stor. Att densamma i både verklighet och

inbillning än mer förstora blef och förblef ett mål

för IIof-Hatt-förbundets ifriga bemödande. Om för-

hållandet i sin helhet har preussiska sändebudet i

Stockholm lemnat följande beskrifning *j. Både det

gamla och unga hofvet önskar en statshvälfning

ocli för dess genomförande en snart liopkallad riks-

dag. De flesta landshöfdingar, öfverstar och kollegii-

ledamöter äro anhängare af den förra regeringen

och hafva aldrig uppJiört att motarbeta den nu-
varande •') och att öfverliopa den med beskyllningar.

Deima allmänna öfversigt bekräftas af många andra

mer i det enskilda gående uppgifter, t. (^\. hurti

svenska hofvet och franska sändebudet gjorde allt

') Den 25 Okt. I7()8.

-) Eriksherfis nrkiv: Knil Iiiiilciiskölil lill K. O. Tcssiii

(1. 19 Jan. 17(i8 berättar dock, huru liiudsliölilinf; Flamilloii an-

niiilt, att i hans liin, det var Nerikc och Werniland, hvilkas bergslag

kanske mest lidit, hade torefallit 8,000 utniiitiiiii!j;ar.

I) liadsprot. d. 15 Febr. 1768.

•) Den 10 .Jan. 1709 i ett svar pH preussiska konungens

begäran att erh.^lla fullstiindig uppgift oia svenska iiofvets och

franska partiets afsigter.

'') N'out pus cessii de conlrecarrer le Senat.
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fur att uppreta allmänna tänkesättet ^); — lairii de

utmålade den i sig sjelf stora nöden såsom all-

deles förtvifiad-); — huru landshöfdincjar m. fl.

sökte uppegga den skattshjldiga allmogen till miss-

nöje och olydnad'^); — /mru man sökte inbilla

folket, att Möss-regeringen ville göra svenskarna

till slafvar under j^nglands ekonomiska och Ilgss-

lands politiska ok*); — huru tänkesättet så upp-

hetsades, att när reijeringen sände spanninäl till

bergslagens hjelp, hördes en och annan utropa, häldre

vill jag äta barkbröd än taga emot något af denna
korruptions-säd ^) ; — huru man skyllde nuvarande
nöd än på Mösspartiet, — det var Hattarnas språk.,

— ä)i på regeringsformen. — det var hofvets ^); —
och hur nian sökte utmåla näringarnas tillstånd 1765,

när Hattarna afsattes frän riksstyrelsen, såsom ganska

lysande mot det, som Mössorna 1739 hade efter-

lemnat. För att hland allmänheten utsprida dessa

åsigter skickades kring landsorterna handtlangare,

som höllo tal i sådan rigtning^), och tillika en hop

skrifter, författade af en Kriiger, Stagnell och Waden-
stierna m. fl. Några bland dem voro mycket bittra

och stridande äfven mot sist antagna tryckfrihetslag.

De kallade Möss-partiets sakförare dårar eller us-

lingar, som saknade skrufvar i hjernan, samt på-

stodo, att den nuvarande regeringens åtgerder med-
förde ett större mördande af folk och slcigter, än i

Kristian Tyranns tid. Ryktbarast bland dessa upp-

satser blef en bröllops-skrift, hvilken försäkrade, att

') Preuss. min. b r. il. 1 Dec. 17G7.

2) S. st. a. 15 Febr. 1707.

3) Sid. 218.

) Danska min. br. d. 20 Nov. I7ö7.

5) Dansica min. br. d. 20 Nov. 17C7.
'') Preuss. min. br. d. l.ö Jan. 1708. Sändebudet, det var

Cocceji, anmälde i sistnämnde hänseende; jag är öfverttjgad om, att

felet ligger mindre i regeringsformen än iper^onligheterna ochfolklynnet.

') Danska min. br.' 20 Nov. 18 Dec. 1767. Preuss. d:o

d. 15 Jan., 1 Mars 1768.
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jernhrnli, masugnar^ väfstolar, verJcsiäder ocli han-

del stannat, o. s. v., och hvilken framkallade en mängd
genmälen. Justitie-kanslern Stockenström, hvars

ämbetspliijt var att hafva inseende öfver skrif- och

tryckfrihet, hade likväl lemnat dessa och flere dylika

ströskrifter utan tilltal, och ursäktade eller försvarade

uraktlåtenheten dermed, att det icke var möjligt

köpa, läsa och granska den mängd dylikt kram,

som utkom. För att motarbeta dessa anstalter

och anfall, lät Möss-regeringen trycka ständernas i

slutet af 1766 års riksdag utgifna berättelse, om
hvad då blifvit till rikets upphjelpande gjordt ^), och

befallte, att denna skrift skulle såsom en allmän

kungörelse kringsändas och uppläsas; men personer

funnos, som sökte hindra dels kringspridandet, dels

uppläsningen, och detta med sä mycken tredska,

att regeringen måste befalla undersöknini; derom -).

En aiman till Möss-partiets fördel utgifven skrift

lärer hafva genom Lovisa Ulrikas föranstaltande blifvit

undertryckt •^). Hof-Hatt-förbundet sökte äfvenledes

inverka pä utlandets tänkesätt genom att i der-

varande tidningar införa uj)psatser, som framställde

1766 års riksdag och Möss-partiets åtgerder i mörk
dager, och man begagnade dervid förnämligast en

öfverauditör Hess, en i sådana ärenden mycket an-

vänd smygskrifvare *). Huru rådet sökte lindra eller

afhjeli)a nöden genom att gång på gång sända till

bergslagernas hjelj), dels stora penningesummor, dels

mänga tusen tunnor spannmål, är redan berättadt;

och likaså, huru dessa åtgerder af Hof-Hatt-förbimdet
motarbetades.

I p])l)ragt både häröfver och öfver det myckna
tadel och de många osanningar, som i både tal och

•) Sid. 157, 158.

2) Ilädsprot. (1. O, 10 Febr. I7C7.

^) Preuss. min. br. d. lO .Tnn. 1767.

•) l):iiisl;a min. b r. d. 10, 10 l-Vbr., 15 Maj 1767.
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tryck kringspriddes, beslöt Möss-regeringen utsätta

strall ölVer hvarje lasteligt klander al" sista riks-

dagens åtgerder, samt lofva belöning åt den, som
slika lörbrytelser angal' och bevisade. Konungen
och nSgra rådsherrar ogillade väl åtgerden; emedan
den stod i strid icke mot bokstafven, tnen mot
andan i den nyss utgifna tryckfrihets-stadgan och

tillika skulle föranleda osäkerhet och spioneri nnder-

såtarne emellan. Förordningen blef dock utlärdad,

men till mångas missnöje ^i: vi hafvcu knotade

man, fått tn/clfrihet men icke talfrihet. Kegeringen

ämnade dessutom tillsätta en domstol för hand-

läggandet af dylika mål. Men denna åtgerd var

stridande mot andan i både statsskick och tryck-

frihetslag, och man afskrämdes genom det häftiga

klander, som blifvit föranledt af kommissjonen under

Nils Palmstiernas ledning år 1758; och slutet blef,

att någon sådan domstol denna gång icke tillsattes -).

1 dess ställe och till motarbetande af Hof-Hatt-

förbundets åtgerder, blefvo också af Möss-regeringen

till landsorterna utsända eller i landsorterna utvalda

åtskilliga personer, som skulle till dess fördel be-

arbeta sinnesstämningen ^). Flere skrifter i samma
rigtning blefvo ock författade; t. ex. af Nordencrantz

och af en Rothman, en så ifrig svärmare för 1766

års riksdags-åtgerder, att han, när Hatt-partiet 1769

kom till magten, ansåg säkrast rymma landet. Dessa

och andra likartade uppsatser blefvo bland allmän-

heten utspridda; men allramest räknade Möss-rege-

ringen på verkningarna af ständernas nyssnämnde

1) Den 2 Mars 1767.

2) Danska min. br. d. 24 Mars 1767.

2j Preuss. min. br. d. 1 Mar^. Danska d:o d. 16 Aug. 1768.

Personerna voro enligt sistnämnde kiilla209; däribland biskoparna

Forssenius och Serenius, prostarna Wikman och Rosén, öfverste-

löjtnant Gjllensvan, landshöfding Ridderstolpe, baron Cederström,

borgmästaren Sundblad, ra. fl.; en hvar skulle arbeta inom sitt

område.
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berättelse om åtgerderna vid sista riksdagen; vi hafva

dock nämnt, huru motpartiet sökte hindra den från

att komma till allmänhetens kännedom.

TJUGONDENIONDE KAPITLET.

HOF-HATT-FÖRBUNDETS STATS-HVÄLFNINGSPLANER
1767 och 1768.

Genom ofvanbeskrifna tillställningar hade under

sednare hälften af 1767 sinnesstämningen flerestädes

blifvit mycket uppretad mot Möss-regeringen. Drott-

ningen inbillade sig derföre kunna redan då genom-
föra en revolution till störtande af samma styrelse

och till införande af ökad konungamaL't. Planen

var, att Sinclair skulle locka Stockholms pöbcl till

ett anfall mot Rudbcck, hvarvid också riksråden

Diiben, Funck och Horn skulle [)ä något sätt undan-

rödjas, och ökad konungamagt införas, båda delarna

med tillhjelp af stora hoj)ar uiissniijda från lands-

bygden. Sådan var, skref danska sändebudet Juel,

sådan var drottningens olychlifja och oförståndiga

plati; ty hon lyssnar blott till sina egna lidelser

och till nienniskor^ som antingen hängifvit sig åt

hänindlystnad eller sålt sig åt hofvet^); Utförandet

mötte dock stora hinder. Stockholms borgerskap,

fastän (iendtligt sinnadt mot Mössorna, hyste dock

för Lovisa Ulrika så ringa tillgifvenliet, att man ej

kunde räkna på dess biträde vid on dylik rörelse,

och Fersen, som indragits i nirlroiMidet, nfstyrkte

hvarje försök, som kunde lenuia magten i drott-

ningens harid, och framliir allt ett företag, så våld-

samt och blodiL't som det nu tillämnade -).

') Danska min. br. d. 1.') Dec. 1707. Telle est la speculation

futale et iiisensée de la reine, qui irécoute qiie ses passions et

celles des huiniiies vindieatifs et vendus a la conr.

-) Danska min. br. d. 15, IS, 29 Dec. 17(17; 5 Jan. 1768.
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Som en följd af bSde vorklin; och diktad nöd
växte emellertid det allmänna missnöjet, och vid

nyärstiden 1768 gaf det sig lirit på många och ho-
tande sätt. Det var i synnerhet nu, som åtskilliga

landshöfdingar påstodo, att skatterna icke kunde in-

drifvas, och som bergslagerna inlemtiade klagoskrifter

så häftiga, nästan upproriska, att t. o. m. Löwen-
hielm, blef orolig ^j. Hof-Haft-lörluindet beredde
sig ock till än verksammare anfall. Peclilin reste

ånyo tili Stockholm och begynte, jemnte Scheller

och Sinclair, att med drottningen och kronprinsen

hålla nattliga öfverläggningar om bästa sättet att

begagna sä gynnande omständigheter -). Som nämndt
är, ville dock de flesta svenskar icke lemna större

magt åt Adolf Fredrik; ty de föriitsågo, att den
skulle i sådant fall blifva af drottningen missbrukad.

Några upptogo derföro, och lui med mer allvar, en

redan förut löst framkastad plan; nämligen att Adolf

Fredrik borde afsäga sig regeringen till fördel för

prins Gustaf, åt hvilken, blifven konung, ständerna

troligtvis skulle medgifva större magt. Planen säges

halva denna gäng blifvit uppgjord vid ett på Åkerö till-

ställdt möte mellan Bielke, Höpken, Pechlin, Schefler

och Tessin '•^}. Men Lovisa Ulrika fruktade i sådan

händelse förlora det inflytande, hon hittills genom
Adolf Fredrik haft. Hon ville fördenskull icke höra

talas om något dylikt förslag, och det nu framkastade

blef inom kort öfvergifvet "*)

Hof-Hatt-förbundet beslöt i stället taga saken

på följande sätt. Med anledning af bergslagernas

och fabrikernas förlägenhet och klagoskrifter skulle

man utsprida och göra gällande den äsigten, att i

1) Danska min. br. d. 29 Jan. 1768.

~) Danska min. b r. d. 9 Febr. 17(i8.

3) Danska min. br. d. 19 Febr. 1768. Der berättas ock

det rykte, att Sinclair verkligen sökt öfvertala Adolf Fredrik till

trouafsägelse, (?) men misslyckats.

*) S. st. d. 16, 19 Febr., 1 Mars 1768.
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landet herrskade så utomordentligt stor nöd, att

till dess afhjelpande riksdag oundgängligen måste

sammankallas. Detta påstående skulle formligen

framställas genom Adolf Fredrik, och med det första;

emedan allmänna tänkesättet ansågs vara för sådant

ändamål tillräckligen förberedt, tiilräckligen uppliet-

sadt och kunde genom dröjsmål afkylas. Beslutet

blef ock verkställdt. Den 9 Fehr. 1768 inträdde

konungen i rådkammaren, åtföljd af prins Gustaf,

och lät denne sednare uppläsa en skrift, ett så

kalladt diktamen, af följande innehåll. Jag har för

flere månader sedan framställt för herrar riks-

råder landets olycldiga belägenhet och uppmanat
till dess afhjelpande. Men de hafva icke vidtagit

några derhän syftande anstalter^ utan föreburit

saknad kännedom om nödens verklighet och höjd^

Nu har dock tillräcklig tq)plgsning derom vunnits

genom klagomål^ anmälda af jernkontoret, af bergs-

kollegium, af bergslagerna och af hela menigheter,

hvilka skrifter vitsorda det växanda eländet och

de ökade bankrutterna. Jag ser mot allt detta icke

någon annan hjclp) än ständernas sammankallande

,

till hvilken åtgerd jag fördenskull härmedelst up)j)-

manar. Löwenhielm alladc rådets tacksägelse för

konungens landsfaderliga omsorg, men hegärde för

svars afgifvande några dagars betänketid. Rådet

hade nämligen redan tillförene uppdragit åt några

sina medlemmar att granska de inkomna klago-

skrifterna, och dessa herrars utlåtande borde in-

hemtas, innan rådet kunde besvara konungens an-

förande. Med Löwenhielms anhållan härutinnan in-

stämde alla rådsherrarna, undantagande Hjärne,

hvilken underslödde Adolf IVedriks åsigt och fordrade,

att saken skulle genast afgöras. Den blef dock ])å

några dagar uppskjuten '). Under mellantiden ar-

') Hriil.sprot. d. *.( l'"ebr. ; Pruuss. och Danska min. br.

(1. \'J J'cbr. 1708.
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betade bAda parterna bvar för sitt mål. llofvet gaf

t,'erK)m Hasenkarni)!' nai.^on al' de fiiriit omtalade mål-
tiderna för att vinna Stockliolins hor^erskaj) '), och
Adolf Fredriks ii|)[)sats blef i afskrifter utspridd bland

allniänbeten -;. A andra sidan gjorde Diiben och
Funck allt för att stålsätta sina kamrater i råd-

kammaren '), och nyssnämnde till klagoskrifternas

granskning förordnade rådsberrar inkommo med sitt

betänkande. Det inneliöll, att nöd visserligen före-

fanns; men att den orsakades mindre af sista riks-

dagens föreskrifter odb kursens fall än af obetänkta

köp och skuldsättningar; — att nöden ej heller vore

så stor, som man förebragt; — att uppgiften om
bergslagernas årsförliist af 2,000,000 d. s. m. kunde
mycket nedprutas; att också förut hade förefunnits

lika stor, kanske än större nöd, men att den blifvit

öfvervunnen genom flit, omtanke och tålamod; —

-

att så kunde ske äfven denna gång, bäldst regeringen

liade till borgslagernas hjelp lemnat stora summor
penningar och mot nedsatt pris ej mindre än 13,700

tunnor säd, flere andra beviljade fördelar att förtiga;

livarjemnte Löwenhielm anmärkte, att i Vermland,
livarifrån många klagomål blifvit anförda, kunde
oaktadt hvarjehanda svårigheter bruksrfirelsen ändock
fortsättas^). Den 15 Februari sammanträdde rådet

för att besvara konungens diktamen, och han infann

sig sjelf, åtföljd af jirins Gustaf. Rådet lät nu upp-
läsa undersöknings-herrarnas nyssnämnda betänkande

om klagoskrifterna. Dess innehåll blef af alla riks-

råden, Hjärne undantagen, gilladt, och till följe deraf

riksdags-kallelsen afstyrkt; och Kalling påminte om,
huru ständerna hade 176G begärt att icke blifva

') Danska min. br. d. 13 Febr. 1768.

2) Rådsprot. d. 17 Febr. 17()8.

^) Österr. min. br. d. Ht Febr. 1768.

••) Rådsprot. d. 1'2, 15 Febr. 1768. Danska mi n. b r. d. 2.3

Febr. s. å säger, att rådkammaren icke varit så bestänul i sin

åsigt, om ej LöAveuhielm blifvit vunnen geuoui rysska penningar.
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sammankallade förr än i Oktober 1770, så framt
ej högst trängande omständigheter inträffade; och

emedan detta icke varit händelsen, bordei ej heller

riksdag utlysas. Fnnck sade: ingen verldig nöd har
förefunnits utom 'i bergslagen^ och den är redan

för tillfället afknipen. Löwenhielm sade: ställnin-

gen är brydsam men icke hopplös., och riksdag
kan uppskjutas. FriesendorfF sade: nöden är denna
gång ej så stor som 1762 och 1763, och den., som
förefinnes., kan icke genom någon riksdag afhjel-

p)as. Diiben sade: ingen hvarken ut- eller inländsk
företeelse fordrar riksdag. Fabrikernas och bergs-

lagernas förlägenhet kan ej genom riksdag afhjel-

pas; men skall inom kort af sig sjelf gå öfver.

Ribbing sade: nöd och betryck hafva vid detta till-

fälle oundvikligen måst drabba dem, som under
förbistringen af ett olyckligt fidehvarf dragit vin-

ning af det allmätma förderfvet; men ingen kan
klandra ständernas beslut att för fraintiden före-

bygga dylikt vingleri. I)c hafva för sådant än-
damål begagnat ett läkemedel, som visserligen för
tillfället svider., men som ock i längden helår.

Ingenting påkallar riksdag; bonden är nöjd om
han ej uppretas, och både in- och utvärtes hafva
vi lugn. Det vore ock att göra våra bankruttörer
en alltför stor ära, om riksdag skulle ensamt för
deras skull sammankallas; de må skylla sina olyc-

kor på sig sjclfva och på sitt omätliga öfverflöd,

men icke på sista riksdagens åtgerder '). Två
dagar doreltcr eller d. 17 Februari allät konungen
härpå ett svar, hvari lästes: min ömhet för ri-

ket och mitt faderliga hjerta för undcrsåtarne
hafva uppmanat mig att begära ständernas sam-
mankallande. Jag har nämligen icke velat för-
summa något, som kunnat rädda mitt folk. Men

') Rådsprot. d. 15 Inu. 17öS.

Fryxdls Ber. XLT. 16
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herrar rihsråd hafva ansett rihsdafj onödig. För
mig återstår således ingenting annat., än att vid

deras ansvar hinda alla de ölägenheter., som af
iippslcofvet hunna föranledas. Lövvenliielm svarade:

enligt ed och pligt hafva rihsens råd efter hasta

förstånd gifvit eders maj:t sin mening tillkänna.

De dela med eders maj:t omsorgen oeh värden om
vårt fädernesland och äro dessutom för sitt upp-

förande ansvariga inför rikets ständer. Men de

kunna icke inse., hvilka svåra följder äro att be-

fara af det uppskof\ de mi tillstyrkt., och vid

hvilket de också förblifca ^). Dermed var saken för

den gången afgjord.

Konungens betänkande hade, som nämndt är,

blifvit utspridt bland allmänheten. Rådet ämnade
derföre gilva samma allmänhet upplysning om hela

förhållandet, genom att trycka alla protokoll och ut-

låtanden från den 9 till och med den 17 Februari

både konungens och rådets 2). För att inverka på
utlandet, lät hofvet Adolf Fredriks uppsats tryckas

i både tysk och fransysk öfversättning och förses

med ett företal, hvari ordades om högfärdiga^) råds-

herrar och om folkvänliga *) furstar, och som hade

till öfverskrift Claudiani ord: y,den misstager sig

mycket, som tror., att konungamagt medför träl-

dom. Aldrig kan ett folk åtnjuta behagligare fri-

het^ än under en from furste ^)«.

>) Rådsprot. d. 17 Febr. 1768.

*) Österr. min. br. d. 1 Juli 1768.

') Arrogante.

*) Burgerfreundliche Monarchen.

*) Danska min. br. d. 26 och Österr. d:o d. 29 April

1768. Skriften lär blifvit utrikes spridd genom franska konsuln

i Danzig. Danska brefvet säger, att den gissades vara uppsatt af

Hess eller Rutshöm, eller ock utgången från hofvets hemliga bok-

tryckeri; — att prins Gustaf utdelat exemplar deraf; — att

rysska sändebudet Ostermann lofvat betala 1,000 plåtar ät den,

som författade en vederläggning deraf.
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Februari-försöket att tvinga rådet till samman-
kallande af riksdag var således tillbakaslaget, och på
samma gång det dermed sammanhängande försöket

att på fredlig och laglig väg öfverändakasta Mösspar-
tiet och den sista riksdagens ätgerder. Hofvet ville

dock ingalunda uppgifva sin plan, och dess första

tanke blef nu att våga en revolution, äfven om våld-

sammare medel måste användas. Detta öfverens-

stämde med kronprinsens åsigter och med hans önsk-

ningar att ådraga sig uppmärksamhet och anseende.

Karl Schefler hade redan förut ledt hans tankar åt

detta håll. Tillåt mig, skref han ^), påminna om
följande sats af kardinal Betz. För den, som in-

träder på en ny bana, är det af stor vigt, att straxt

i hörjan genom någon framstående handling hän-
föra mennlskornas inhillningskraft. Mig synes, att

eders höghet är i tillfälle att pä lycldigt sätt til-

lämpa denna föreskrift, hvilken är värdig sin för-
fattares sköna snille. Till följe af sädana läror och
egna anlag omfattade ock prinsen med liHighet det nu
yppade tillfället. Redan i början af Mars 1768 upp-
gjorde han följande plan. På bestämd dag borde

slottets vakter och drabanter förstärkas och förses

med skarpladdade gevär; under förevändning af en-
skildt samtal skulle konungen derclter inlocka i sina

egna rum fem de farligaste rädshorrarna, nämligen
Diibcn, Funck, Horn, Kalling och Uibbing; sedan de
dit inkommit, skulle han instänga dem och seder-

mera i spetsen för en stark vakt återvända till de
öfriga rådsherrarna och der tillkännagifva, att rikets

nöd och fullkomliga anarki tvungc honom tillgripa

enda återstående räddnings-medlet , nämligen att en-

sam taga regerings-tyglarna, och att riksråden dcr-

före borde genast ajiägga ny trohetsed, i hvilkctfall

dem intet ondt skulle vederfaras; men att vägran

') Uppsala. Gustavianska papperen. K. ScIieCTer till prins

Gustaf d. 4 Sept. 17(36.
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slmllc ådraga dem fängelse, och motstånd döden.
Sedermera skulle man med anförande af samma skäl

vända sig till gardet, artilleriet, kollegierna magistra-

ten m. n. och aflordra också dem ny trohets-ed,

o. s. v.

Först Karl SchcfTer och Hjärne och sedermera
prins Gustaf och sist drottningen sjelf vände sig med
detta eller likartade förslag til! Fersen för att vinna

hans och Hattarnas hiträde. Afven Karl Sparre an-

vändes. Förut ilrig Hatt och fiende till alla förän-

dringar i det fria statsskicket, hade han nu kastat

om och förklarade, att Fersen icTie vore en redlig

svensJc, om han icTce ginge in på hofvets ifrågava-
rande förslag. Men ehuru Fersen ilrigt önskade
Mössornas afsättning, ville han dock nu som alltid

undvika våldsammare åtgerder och ansåg dessutom
hvarken Adolf Fredrik eller Lovisa Ulrika vara så-

dana personligheter, att ökad magt borde dem an-

förtros '), Han afrådde fördenskull från hela saken,

och åberopade som skäl företagets svårighet i anse-

ende till svenskarnas frihets-kärlek och grannarnas

afund, och dessutom vådan för Adolf Fredriks krona,

kanhända lif^). Detta allt verkade, i synnerhet på
Lovisa Ulrika, hvilken efter den olyckliga utgången

af 1756 års revolutions-försök och sjelf snart 50 år

gammal icke var på långt när så djerf som tillförene.

Dertill kom, att man nu mindre än nyss förut kunde
påräkna allmänhetens missnöje, hvilket blifvit i någon

mån stilladt genom rådets åtgerder att sända span-

nemål till bergslagerna, och att mot Hof-Hatt-förbun-

dets stämplingar befrämja jerntillverkningens försälj-

ning. Drottningens bror, konungen i Preussen, fort-

for ock att allvarligen afstyrka de tillämnade försö-

ken. Det ena med det andra verkade, och hon afstod

') Han skall hafva sagt, att Adolf Fredrik ej dugde att re-

gera efter någon annan regeringsform än just den närvarande.

^) Enligt Fersens uppgifter.
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och ville i stället antingen genom underhandling med
Mössorna eller genom en ny riksdag bereda Iredlig

framgång åt sina önskningar; och vid sistnämnda åsigt

förblef hon under den närmaste tiden.

Helt annorlunda förhöll det sig med den tjugo-

två-å rige prins Gustaf, h vilken med konunga-stolthe-

tens känslor i hjertat, inbillnings-kraftens hägringar i

hufvudet och sin blifvande regering för ögonen, ville

redan nu förbereda den ställning, han såsom konung
önskade intaga. Hurudan skulle väl denna blifva?

Hvilka grundsatser skulle den följa? Att i spetsen

för Mösspartiet och enligt dess åsigter föra en stilla,

fredlig och sparsam styrelse och afstå från allt stor-

artadt ingripande i de vigtigare europeiska angelägen-

heterna, en sådan bana var motbjudande för hans
oroliga lynne, spelande inbillningskralt och brinnande

ärelystnad; häldst dessa sednare känslor blifvit än

mer uppkittlade genom ståtliga beskrifningar öfver

Sverges (ordna inflytande och magt. Att enligt 1720
års regeringsform och såsom förste medborgare i sitt

land styra detsamma, icke efter sin egen personliga

vilja, utan i samråd med sitt folk och enligt dess

önskningar, — detta var lika litet öfverensstämmande
med hans lynne och åsigter. Han hade visserligen

under ledning af Scheller omfattat några bland den
nya tidens frisinnade läror; men den om folkets del-

tagande i styrelsen och om den lagbundna regentens

pligt att lyssna till dess iinskningar; mot denna och
andra ditliörande åsigter hyste han bestämd ovilja till

följe af sina anlag och sin u|)pfostran. Härtill bidrog ock
det sätt, hvarpå han från barndomen ofta sett det fria

statsskicket af undcrsåfarne missbrukas, och än of-

tare hört det af holVolket misstydas och iilrdömas;

under det man |)risade (mi stark nästan enväldig ko-
nungamagt såsom det bästa regeringssättet, och till

bevis åberopade många exempel och bland andra mor-
broderns, konung Fredriks i Preussen. Att i Sverre
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införa en betydligen ökad konunga-magt blef ock,

hvad prinsen städse åsyftade. I samtida uppsatser

omtalade han denna sin plan under namn af det

stora föremålet, den stora saken ^), och ehuru

han länge, af försigtighet eller tvång ^), sökte i

både ord och gerningar undvika allt, som hotade

med envälde, var dock en till gränsen af detsamma
utvidgad konunga-magt det mål, han eftersträfvade,

och i förtroliga stunder uttalade han redan nu sin

öfvertygelse om, att revolutionen borde vara hel och

fullständig, eller att konungen borde återlå sin myn-
dighet hel och fullkomliff. När i Frankrike Ludvig

den femtonde och hans minister Meaupou tillintet-

gjorde det sista bandet på regentens vilja, d. v. s.

parlamentets motståndskraft och derigenom införde

en obegränsad despotism, sökte Gustaf att mot gref-

vinnan Egmonts klander försvara åtgerden; ti/, sade

han, jag har sjelf erfarit vådan af att i ett och

samma rike hafva två scrskilda statsmagter. Tro-

ligt är, att prinsen i dessa hänseenden leddes af samma
tankar som flere den tidens utmärktare furstar t. ex.

Fredrik den andre i Preussen och Josef den andre i

Österrike; nämligen af läran om den s. k. upiilysta

despotismen eller som den med andra ord hette,

att man borde göra allt för folket, men ingenting

genom folket. Troligt ock, att Gustaf smickrat sig

med denna åsigt och med dessa föreställningar om, huru

han skulle på sådant sätt använda den eftersträfvade

magten och dymedelst förvärfva sig äran af att hafva

ensam och blott genom sitt snille och sin personliga

förmåga beredt svenska folket en tid af ära, lycka

och välstånd. När han både nu och sedermera kal-

lade det fria statsskickets öfverända-kastande för lan-

dets eller folkets befrielse, stod detta i sammanhang

') Le graud objet, la grande affaire.

2) Vid sina löften om hjelp ät koDUDga-magten fäste Hattarna

alltid det villkor, att intet envälde skulle införas.
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med hans öfvertygelse om odugligheten af dylika stats-

författningar och om företrädet och lyckan af en

stark konunga-magt. I denna öfvertygelse ligger ock

förklaringen af hans heslut, att, om en sådan förändring

icke annorlunda kunde vinnas, borde man tillgripa

äfven olagliga, våldsamma och klandervärda medel.

För sådant ändamål begagnade, voro de i hans ögon

icke klandervärda. Midt under förberedelserna och

stämplingarna till en våldsam revolution hösten 1768

försäkrade han i sin dagbok, att hans lijerta var

rent, hans samvete ohefläckadt, hans själ utan skuld,

och hans afsigter de af en oegennyttig medborgare.
Sådana voro prinsens åsigter, sådana hans fram-

tids-tankar. Hans plan till deras våldsamma ut-

förande i Mars 17G8 hafva vi redan beskrifvit ^).

Men emedan han blef af Fersen motsagd och af

drottningen snart öfvergifven, måste han för tillfället

låta företaget livila. Sjelfva åsigten bibehölls dock
oförändrad. Hnn trodde aldrig på ständernas frivil-

liga medgilvande af konunga-magtens utvidgning, ej

heller på Hattarnas löfte att dertill bidraga. Han
fick i sina åsigter medhåll också af Frankrike, som
ej mer hoppades vinna sin afsigt genom att muta
något bland riksdagspartierna, utan i stället ville öka
konungens magt för att sedermera genom honom
och genom gåfvor åt honom och hans omgifning

kunna säkrare och för bättre |)ris leda Sverges utri-

kes ärender.

Om sättet för stats-skickets förändring funnos

således tvä olika åsigter; den ena prinsens och Frank-

rikes, som ville göra det genom en våldsam revolu-

tion; och den andra drottningens och Hattarnas, som
ville genom fredliga medid göra det vid en för sådant

ändamål hopkallad riksdag. Prinsen iinskade revolu-

tion, emedan han kunde vid en sådat) lältare fillrycka

sig så stor magt, han ville; Hattarna önskade riks-

') Sid. l*/i3.
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dag, emedan de kunde vid en sådan lättare sätta

gräns lör dylika ma^t-iitvidgninfrs-plancr.

Men för framtvinsandet af den önskade riksda-

gen mötte stora svärigheter. Försöket i Februari

hade misslyckats, och några anledningar att med
framgång detsamma förnya, hade ej tillkommit; sna-

rare tvärtom. Mänga och svåra utmätningar före-

föllo visserligen; och från småstäder och allmoge spor-

des en hop klagomål, men icke i någon högre grad

eller någon större allmänlighet, och ej heller beled-

sagade af några häftigare rop efter riksdag. Mot nyss

förut voro äfven fabrikernas och bergslagernas kla-

gomål under våren och sommaren 1768 mindre hög-

ljudda; kanske till följe af erhållet understöd och be-

fordrad jernförsäljning. Under året 1768 var ock

förhållandet i bergslagerna förbättradt. Tvärtemot Hof-

Hatt-förbundets häftiga klagomål öfver jernverkens

förfall, hade flere nya manufakturer och masugnar
blifvit under åren 1767 och 1768 anlaggda, och

stångjerns-tillverkningen ökad ^), och det tycktes, som
krisen, den svåra brytningen, snart skulle vara öf-

verstånden, och således ej mer kunna åberopas som
skäl för sammankallandet af urtima riksdag. Dessa
sanningar blefvo ock af riksrådet Funck uttalade i ett

yttrande till rådsprotokollet den 9 Augusti 1768. Det
upptog och sökte vederlägga flere af Hof-Hatt-partiet

och bergskollegium anförda klagomål, och uttalade

med hänsyn till bergslagernas ställning följande märk-
liga ord. De», som tror^ att jerntillverkyiingen af-

stannat^ visar jag till jernvågarne i riJcet; och
han skall få andra tankar. I Stockholms våg ära
i år flere tusen, ja t. o. m. 30.^000 ske2)imnd jern
mer både inkomna och utgångna än förlidet

och förra år vid samma tid. De stora skepp.,

som i dessa dagar ligga vid Skepp)shro7i utan-

för livarandra., och vänta på laddningar; hetje-

ningens i vågen intyg., att på flere år rörelsen

' ) Tackjerns-blSsningen hade deremot minskats.
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der ej varit så starJc^ detta jenmte den ältade ut-

sliejjpningen vittnar om oafbruten rörelse och Jean

tysta otidiga Jögnandar. — På Funcks utlåtande

aflät bergskollegium ett långt svar, men hvarken detta

eller någon skrift eller skriftställare^) vågade ens för-

söka någon vederläggning af Funcks anförda uppgift,

utan gick den stillatigande förbi; ehuru densamma
alldeles tillintetgjorde ett bland de förnämsta skäl,

man för sammankallandet af riksdag begagnat. Om
fördenskull någon sådan skulle framtvingas, var det

nödvändigt att med det allraförsta gifva åt missnöjet

och klagomålen förnyad fart, ökad styrka och om
möjligt nya skäl. För sådant ändamål vände man
sig, betydelsefullt nog icke till småborgare och all-

moge, man tycks hafva förtvillat om deras biträde,

utan till de öfver reduktions-riksdagens räfster för-

argade bergslagerna; och man beslöt ditsända prins

Gustaf, af hvilkens utmärkta förmåga att vinna men-
niskor, man hop[)ades mycket. Förslaget tycks hafva

utgått från Lovisa Ulrika, till hvars riksdagsplan det

utgjorde ett vigtigt bihang ^j. Kanske dock, att tan-

ken ursprungligen kommit från Tilas. Denne en be-

römlig ämbetsman och länge ifrigj Mössa, hade nu-

mera öfvergått till hofpartiot. Han var ock systerson

till dettas ifrige anhängare, riksrådet Iljärne, och bicf

hädanefter Sinclairs niedlijeljjare och konungaparets

gunstling ^). Det sägcs, att äfven Ferscn understödde

reseförslaget såsom ett sätt att mfijligtvis påskynda

ständernas också af honom efterlängtade samman-
träde *). Prins (lustaf deremot, meu sin ovilja mot

') Oss veterligen.

^) Gustaf den tredjes papper, •\dolf Fredriks och Lo-

visa Ulrikas bref till prins Gustnf i Ang. oeli Sept. 17t)8. Osterr.

mil), br. d. 7 Okt. 1708 siiger, att prinsen företog resan af

egen drift.

') Danskn min. br. d. 5 Juni 1767 siiger, att Adolf

Fredrik sanniiankallnde ett ordenskapitel enkom (ör ntt utniinina

honom till kommendör af nordfetjerne-ordeu.

••) S. st. d. 10 Sept. 17 08.'
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hela riksdags-planen, tycks ej varit särdeles ifrig på
den (iitliörande resan; men lofvade dock densamma
företaga. Afsigten var, som sagdt är, att framkalla

nya ocFi häftigare klagomål, hviika skulle ådagalägga

tillvaron af en utomordentligt stor nöa, och dyme-
delst tvinga rSdet till riksdag ^). Mycket upplysande

om förhållandet äro de råd och föreskrifter, som
prinsen fick härvid emottaga af sina föräldrar. Adolf

Fredrik befallde honom följa de anvisningar, Tilas

meddelade, och att taga noga reda på alla förhållan-

den, m. m.; men slutade med att inpregla angelägen-

heten af att vinna folkets tiUfjifvenJict och atttind-

vika allt prål-); en varning, måhända föranledd af

prinsens tadlade uppförande under färden till Helsing-

borg ^j. Drottningen skref: du kan genom denna
resa vinna stora fördelar; men ock tillfoga dig en

oersättelig skada^ om du nämligen icke visar Ii/ligt

deltagande för allt, som förekommer. Tilas skall

gifva dig goda råd om sättet att cröfra underså-

tarnes hjertan., livilket är den förnämsta punk-
ten *). Har man vunnit den, skall man sedrrmera

lätt vimia allt det öfriga. Du skall på denna
resa icke finna några snillen eller Volfairer; men
sätt dig in i personernas läge och tankegång och

dölj din afsmak för deras samtal och umgänges-
sätt! Akta dig för att skratta åt deras löjlighe-

ter; vi skola sedermera vid din hemliomst tillsam-

mans skratta deråt ^). Det är af goda skäl, jag

') Preuss. min. br. d. 10 Jan. 1769.

^j Orden voro, de vous rendre pojndaire et ne iwint étaler le

fäste. Uppsala. Gu st. papperen. Adolf Fredrik till Gustaf d.

2 Sept. 1768.

3) Sid. 198.

*) Pour captiver leurs coeurs, c'est le premier artide.

' ) Mettez vous ä leur porté et cachez leur le dégotit, que leurs

maniéres et leur conversation vous causeront. Point de rire im-

moderé sur leur ridicule; nous en rirons ä votre retour.
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härutinnan anbefaller dig mycJcet tålamod ^). På
resan, den varade ungelär 3 veckor, medfördes utom
Tilas biott tvänne herrar ^j. Vägen togs öfver Dan-
nemora, Löfsta, Söderfors, Stjernsund,i Hedemora,

Avesta, Bjurfors, Falun, der han nedsteg i några

grufvor, vidare till Ludvika, Stjernfors, Filipstad, Nora,

Arboga och slutade vid Ekolsund^]. Under densamma
blefvo åt prinsen öfverlemnade många klagoskrifter,

serdeles i Dalarna, men allramest i Filipstads bergs-

lag, och här och der hotade folket att af brist på
arbete utvandra till främmande land *). Om enskildt-

heterrta under färden halva vi dock ingen närmare

kännedom; nyheterna från min resa, skref prinsen

till Schefler ^), äro sådana, att de ej hunna anför-

tros åt ett href; dock heter det från annat håll, att

prinsen funnit densamma ledsam *>). Elter hemkom-
sten till Ekolsund skulle Tilas ät konungen öfver-

lenma en berättelse om densamma jemnte de ingifna

klagoskrifterna, och några trodde, att Hof-Hatt-för-

bundet ämnade dä och med anledning af samma upp-

satser göra ett nytt försök till framtvingande af riks-

dag ^j. Men skrifterna blefvo icke oflVntligen frani-

laggda för allmänheten. Mänga sade ock, att inne-

') S. 8t. Lovisa Ulrika till Gustaf Sept. 1768.

2) Danska min. br. d. D Scpt. 1768.

') Uppsala. Gust. papperen. Gustafs dagbok.

•») Österrik. luiu. br. d. 7, Danska d:o d. 18, 21 Okt.

1768. Dtn sistniimude säger, att klagomålen voro föranledda,

mindre nf verklig nöd, än af adliga åsigter ock iilhtällniiigar

(vues et caiiales nobles), och att, hvarhäldsi, prinsen reste, gjorde

J/atfarna allt för att fromlocka bittra klagmnal. — llaniillons

anekdoter i Uppsala bibliotek säga, att Gustaf under deuua resa

ofiade sådana prof på intrig-förmåga, att de förtjenade masta-

rebref.

") Uppsala. Gust. papperen. Gustaf till Karl SclieÖer

d. 14 Sepi. 1768.

") Uppsala. Gust. papperen. Lovisa Ulrikas bref till

Gustaf Sept. 1768.

') Danska min. br. d. 28 Okt. 1708.



252

hållet icke var ,af större vigt ^), och att nöden icke

tycktes vara serdeles stor, emedan skatterna hade till

stor del inlhitit och det mesta jerriet blifvit (örsäldt;

och att sädesbristen kunde afhjelpas -). Adoll" Fredrik

anmälte emellertid i rådet, att prins Gustaf i »fjay-

nellfjaste afslgt» hesett några rikets landskap, och

att han icke utan att brista i ömhet kunnat undgå
mottaga några klagoskrifter, dem konungen nu åt

rådet öfverantvardade. Reuterholm företog dem se-

dermera till närmare skärskådande och sökte i flere

fall underkänna deras vigt och sanning ^j. Utom denna

prinsens resa vidtogos ock några andra åtgerder, som
skulle äterupplifva och stärka missnöjet. På Funcks
nyssnämnda anförande aflät bergskollegium och dess

president Lillienberg en mot rådet och isynnerhet

mot Funck rigtad skrifvelse*). Som sagdt är, gjorde

den icke något försök att vederlägga Funcks uppgift

om det förbättrade tillståndet i bergslagen; men fram-

kastade mot rådet åtskilliga skarpa tillmälen, hvilka

liksom hela skriften blefvo genom trycket befordrade

till allmänhetens kännedom. Likaså gjorde man ock

med en vidlyftig af kammarkollegium och dess pre-

sident Hermanson till regeringen just nu den 25 Ok-
tober ställd skrifvelse. Efter anförande af flere lands-

höfdinge-berättelser om de många utmätningarna och

den stora nöd, som mångenstädes förefanns, slutade

den med det påstående, att undersätarne voro hröd-

lösa, och landet hotadt med ödesmål; men att kol-

legium liksom hela riket väntade sin räddning af

') Preuss. min. br. d. 18 Nov. 1768. De under prinsens

resa samlade hlagomålen äro ej rätt farliga (ne »ont d'une iiature

bien dangereuse), utan angå mest en sädesbrist, som regeringen ka7i

också denna gång afhjelpa.

2) Preuss. min. bref d. 8, 18 Nov. 1768.

3) Rådsprot. d. 8 Nov. 1768.

4) Den 31 Okt. 1768.
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en öm och vårdande konungs hand ^]. På lika sätt

användes en tredje skrift. Kammarkollegii utslag i

en rättegång, den s. k. cronackerska tvisten, hade

blifvit af regeringen upphäfdt, som motståndarne sade,

också för att derigenom hämnas på fienden Her-

manson^ och tvisten och bitterheten gingo slutligen

så långt, att regeringen beskyllde kammarkollegium

för svära fel '-) och beslöt, att det skulle af justitie-

kanslern lagforas. Rådet tyckes dock hafva ångrat

sig och ämnat låta saken falla; ty ofvannämnde be-

slut var fattadt i April 17fi8, men ännu i September

samma år icke till verkställighet befordradt. Då och

vid don nu tillämnade nya stormlöpningen mot rådet be-

slöt Hermanson, att kammarkollegium, utan att vara

formligen anklagadt, borde sjelft upptaga denna sak

och försvara sig mot rådets tillvitelser. Kollegiets

äldste ledamot, Rothlieb, påstod deremot, att kolle-

gium borde hålla sig stilla, tills det blefve lagligen an-

gripet. Under Ilermansons dåvarande sjuklighet ledde

denne Rothlieb som ordförande ämbetsverkets öfver-

läggningar; men när ifrågavarande ämne skulle före-

dragas, kallade Ilermanson kollegiets medlemmar till

sitt eget rum för att få sjelf i öfverläggningon del-

taga. Kollegium beslöt ock, oaktadt Rothliobs mot-

stånd, att till regeringen allärda en skrifvclse ^j som
ogillade t. o. m. tadlade regeringens fcirra åtgerd, och

kollegium lät också denna sin uppsats genom trycket

befordras till allmänhotens kännedom. Cronackers

sak måtte nu hafva varit hurudan som häldst, kolle-

gii, det underlydande ämbetsverkets åtgerd, att icke

') Dessa tva, skrifter, burgs- ocli kainniarkollcgieriias, blefvo

under Gustaf den tredjes regering öfversalta pH tyska språket oeh

år 1778 införda i den tyska liirda tidskriften Biischings Magazin

XII. l^i; men andra sidans motsvarande skrifter infördes der ej.

Om denna förfalskning af liistoricn se ytterligare 39. l'J'J.

2) Danska min. br. d. 22 Nov. 17C8 siiger, att kollegiet

behandlat Cronaekers sak med »lenteur et mauvaise foi».

3) Den 2() Sept. 1768.
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infiir ständerna ellor inför vederbörlig domstol, utan

inför allmänheton anklaga sin regering var något den

tiden högst ovanligt och innebar dessutom en slags

olaglighet; ty älven den sist utkomna tryckfrihetsla-

gen förböd anfall mot konungen och mot rikets råd,

och emedan dessa bildd tillsammans utgjorde en omo-

ralisk person, så kunde man kalla och kallade ock
kollegiets åtgerd för ett majestäts-brott. Men Her-
manson vågade det djerfva steget; emedan han var

invigd i den tillämnade statshvällnings-j)lanen och ville

densamma äfven genom nu vidtagna åtgerder be-

främja.

Ofvan uppräknade tvänne skrifter utkommo lik-

som enligt öfverenskommelse nästan samtidigt hösten

1768, och i tydlig afsigt att genom allmänhetens

upphetsande förbereda det tillämnade anfallet mot
rådslierrarna. Detta blef dock ännu uppskjutet, ty

man fruktade inblandning af Ryssland och obeslut-

samhet hos Frankrike, hvilka skäl jemnte flere andra

inverkade på drottningen och på Hattarnas ledare.

Men dröjsmålet förargade den unge och häftige prins

Gustaf och i ett vindkast af missmod och harm be-

slöt han draga sig ifrån dessa ärenden och tillbaka

till det enskilda lifvet. Behaget af ett sådant blef nu
af hans lättrörda inbillningskraft utmåladt med vackra

och lockande färger. Se här den tafla, han för sig

sjelf uppdrog. Rolen af partiledare, skref han, är
en furste ovärdig. Jag drager mig derföre från
liofvet och hufvudstaden och tiUhahatill landet för att

ej derifrån skiljas, förr än jag uppstiger x^ä tronen.

Jag skall dela mitt lif mellan Uppsala., Ekolsimd,
Strörnsholm och resor i landsorterna. Jag skall

med Berch och Botin studera stats-hushållningen

och genom sträng spjarsa^nhet betala mina skul-

der och samla en ansenlig summa., som fram-
deles kan blifva mig nyttig. Detta skrefs på Ekol-

sund den 16 Oktober. Redan tolf dagar derefter hade

han dock återvändt till Stockholm och der i egenskap
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ar verklig partiledare uppsatt förslag till en kun-

görelse, som Adolf Fredrik skulle den 28 Oktober

vid en ny af prinsen tillämnad revolution utfärda. I

densamma lät han sin fader säga, att han^ Adolf
Fredrik^ hlifvit genom folkets fria val kallad till

tronen; att han oupphörligt vakat för folkets fri-

het och sjelfständighet, och att han aldrig samtyckt

till nclgot^ som kränkt rikets höghet, undersåtarnes

rättighet eller ständernas föreskrifter; men att

nu hade den ädla svenska friheten urartat till det

olidligaste mångvälde. Vi hafva derföre^ hette det

vidare, i stöd af våra dyraste pligter nödgats

hruka vår magt till landets befrielse och derföre

sjelfva öfvertagit riksstyrelsen^ icke med något en-

välde^ hvilkct vi afsky^ utan med den myndighet
som för hefordrande af undersåtarnes lycka är

nödvändig och i Sverges urgamla lag finnes be-

skrifven. Dock äfven detta revolutions-förslag måste

af brist på tillräckligt understöd öfvergifvas.

Men kort derelter eller den 8 November an-

lände det nya franska sändebudet, grefve Modene till

Stockholm. Han kom till staden kl. 11 om qvällen.

Redan kl. 12 samma natt infann han sig hos lieylon,

dit äfven prins Gustaf, insvept i grå kappa, sig begaf.

Fransmannen visade benägenhet att understödja prin-

sens revohitions-plan, och samtalet derom varade till

kl. 4 på morgonen. Man var således nuniera för-

säkrad om Frankrikes bistånd. Några högre herrar

ville ock understödja rörelsen, och riksrådet Hjärne

lofvade genom sina slägtingar vinna artilleriet. Men
Fersen teg och undandrog sig allt verksammare del-

tagande ^), och Tessin och de llesta Hattarna, hvilka

väl önskade Mössregeringens fall, ogillade dock i)rin-

sens revolutionsplan; men lofvade deremot hjel|)a

Adolf Fredrik till större magt, så framt detta kunde

ske genom en riksdag. Lovisa Ulrika fäste sig vid

') Danska min. b r. d. '.><) Nov. I7()8.
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löftet och förslaget, och ville underhandla med Mös-
sorna och stundom muta deras ledare. Prinsens plan

ogillade hon bestämdt. En »liflig fräta» derom upp-

stod uiclian mor och son, och med den följd, att den

sednare, högeligen missnöjd, omigen beslöt draga sig

ifrån hela företaget.

Men just dagen derefter kom underrättelse om,

att Turkiet förklarat Ryssland krig; en i dåvarande

omständigheter högst vigtig nyhet. Kejsarinnan Ka-

tarina hade nämligen lofvat skydda Mössorna mot alla

Hof-Hatt-förbundets våldsamma angrepp och för så-

dant ändamål förlaggt troppar utefter finska gränsen,

och många Mössor sökte med dylika hotelser skrämma
sina motståndare. Dessa och deras bundsförvandt

Frankrike ville fördenskull locka Turkiet till krig mot

Ryssland för att derigenom hindra detta sednare från

verksammare inblandning i Sverges angelägenheter.

Efter mycket arbete lyckades man, och kriget blef

förklaradt. Underrättelsen derom var för Hof-Hatt-

förbundet en upjigående sol. Lovisa Ulrika drack i

glädjen sultanens skål, och hennes damer företogo sig att

pä hof-balerna bära turkiska drägter. Hattarna höjde

sitt språk mot både Mössorna och Ryssland och sökte

uppreta svenska rysshatet ungefär pä samma sätt,

som när de 1739 störtade Arvid Horn och hans vän-

ner 1). Mest inverkade dock händelsen på prins Gu-

staf. Nedslagen ända till hopplöshet qvällen efter

ordvexlingen med sin moder, blef han morgonen derpå

genom underrättelsen om turkiska fredsbrottet upp-

lifvad till nya förhoppningar, ny verksamhet, och till

en ny revolutions-plan, den tredje, han på detta år

uppgjorde. Men emedan också nu hvarken konunga-

paret eller Hattarna ville godkänna hans förslag, äm-

») Danska min. br. d. 22, 25 Nov. 1768 berätta, att i

samma dagar blefvo till landsorterna sända 1,100 bref, ett då

ovanligt stort antal, många troligen med uppmaningar till Hat-

tarna att begagna det gynnande tillfället.
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nade han utföra det ensam. Klockan 4 på morgo-
nen endera dagen skulle med tillhjelp af artilleriet

rådsherrarna arresteras i sina rum, och kl. 9 f. m.
skulle en härold förkunna ständernas snara samman-
kallande i Westerås. Prinsen beräknade nämligen,

att konungahusets trogne anhängare, Stierneld, med
sitt Westmanlands regemente skulle i bemälte stad

skydda och understödja rörelsen. Men endast få

personer ville inlåta sig i företaget, hvarför prinsen

slutligen nödgades öfvergifva också denna sin plan

och i stället antaga drottningens och Hattarnas; näm-
ligen att framtvinga riksdag, och der genomdrifva

statsförändringen. När prinsen gick in pä detta för-

slag, skedde det likväl med den hemliga förhoppning,

att rådets envisa motstånd i fråga om riksdagskal-

lelse skulle leda till så häftiga tvister och brytningar,

att den våldsamma revolution, han önskade, måste
slutligen framkallas.

Hvad som föranledde och påskyndade planens utfö-

rande var följande händelse. Till granskande af de kla-

goskrifter, prins Gustaf och kammarkollegium inlemnat,

hade rådet förordnat några sina medlemmar; och det

återstod nu att se, huruvida denna granskning skulle

kunna nedpruta eller vederlägga dessa klagomål på
samma sätt, som rådet påstod sig hafva gjort med de

af bergskollegium andragna. I sådant fall skulle all

möjlighet att framtvinga urtima riksdag varit afsku-

ren. Hof-Hatt-förhundets åtgcrder måste således på-

skyndas. Ännu en sak! Uppretad genom de oupp-
hörligt förnyade angrop()en, beslöt Mössregeringen att,

äfven hon, gå anfallsvis till väga, och till utgångspunkt
dervid valdes den redan omtalade skrift, hvilken kam-
mar-kollegium hade i cronackerska målet rigtat mot
regeringen och låtit från trycket utgå ^); och mot
hvars både innehåll och ofTentlinaörande åtskilliga an-

>) Se sid. 253.

Tryxells Ber. XL I.



märkningar kunde andragas. Dylika blefvo nu af Reutcr-

holm den 8 December framställda, bSde många och

skarpa, och han föreslog t. o m. att kammar-kollegium

skulle lagligen tilltalas. Sådana rättegångar hade tillfö-

rene blifvit utförda genom s. k. ständernas kommissjo-
ner^ hvilkas medlemmar blifvit valda af och bland dåva-

rande riksdags-ombud. Men emedan dessa kommis-
sjoner blefvo uttryck af riksdagens tillfälliga ofta par-

tiska äsigter, och stundom tillåtit sig ganska klander-

värda åtgerder, gjorde ständerna 1762 regeringen det

förslag, att dylika domstolar ej mer borde få tillsät-

tas, utan att alla mål skulle hänvisas till vederbörlig

domstol^). Ehuru detta ständernas beslut icke blifvit

af då rådande Hattregering till efterlefnad påbjudet,

ville dock nuvarande Mössregering, att nämnde mål
skulle afdömas, icke af någon sådan kommissjon, utan

af hofrätten; och på det icke denne skulle dymedelst

hindras från handläggande af de många löpande ären-

derna, beslöt rådet, tvärtemot konungens formliga

motsägelse, att till målets behandling utse inom hof-

rätten en afdelning, hvars medlemmar^ regeringen sjelf,

enligt förslag af Reuterholm, valde. Atgerden att för-

visa målet till hofrätten var laglig; men icke den, att

regeringen, som var part i målet, utsåg inom hof-

rätten sina blifvande domare. Hattpartiet, under sin

allmagtstid, hade dock vid flere riksdagar och till då

beslutade ständernas kommissjoner valt ledamöter icke

inom hofrätten, utan bland sina vänner inom den

stora hopen af riksdagsmän. Hof-Hatt-förbundet i alla

sina utgreningar blef dock öfver Mösspartiets nu beslu-

tade åtgerd mycket förbittradt. Det fruktade eller

låtsade frukta, att den nu tillförordnade domstolen

skulle förfölja sina motståndare på ungefär samma
sätt, som de ständernas kommissjoner gjort, hvilka

IfättöWa : 1747' och 1758 tillsatte, och att dessa skulle

-sSledes^Flifvä^öHJélplJgétli' 'störtade. Man anmärkte, att

M 40. tC8.
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dep af Mössorna föreslagna domstolen var stridande

'inöt förra riksdagens nämnde beslut.,, Fersen kallsde

,'den' c^^ ,
tdamordcntligt irih^Hcd,, „^'i^' v^llflsJ^/^(,i^ga;

ehuru den var mer laglig an deständernas kqn^njijt^sji^pj?^,

' Farsens vänner Haltarnaj.fo g^^ps
' j^ustaf

_
kallade'

'
åjtg;erden:^

^*ft,nW^^W) ^* s^^rt^ydtt

'man mäsfe åntmgen. i^t&xfa .(ifrunucma, cthr-.^f

ctfni '^iörtås. Uessa verjjiljga f1]er 1'öre-iitia farliag,9r

jemnté underrättéjsén oqi ,Tui;^iiets ,a(^|"jill ,ropt Hys?-
fand framkallade nu be§]uW,t iflttj ^tW^t.,,an§t,äll^,^(^n

"liliafnriade nya stOirm)öpniji,2exi,^^not r^dct föif^ij^tl m,^d

åberopande af landet^ oWkljnip tiljsjijåac^iffcflipij^fipga

ett nytt riksmöte; detta, ^}IJ^W ska(f^fi^^ löjr,'{|pjt.,f]]esfa

last med någori svårighet. mj^i^trt,',.^jc|^ elm^.ij^ FlViö^lli

utan rönt motsägjcjse förj^ljaijat', |^^t 'tjifjrgsjag^p^^ .nöd

icke var pa jångt n^jr |Så^..^or,i^C^na uian iörfgifyit,),

och ehuru regerirf^eq fqr,,,,aft |^|jt|je|pa_(J^n nöd^ .spm

ännu förefanns, jhade, jjUpt||,i| sa.^|:^^a (^^gfir^,^).9pj|jt^t

sända til! ber^sl^ge^^ia; eq lipMj.^-^un^sijfffiMi&l^^^^r!-
nemål. Allt d^fta ..|^3]^t^d^,^,^|^eslyt |pia|i|i,.|,|a|t nHi^^""
åberopande af .Ipnacfrs ,|$f^or^ ^ifd ,twdr,^, sqrft.ffi^fiy-

landet af ny ^ri{L,^da§,,.,,Rpd^n dp^^, 0„^^:|^(^(pftIp^ber,,,(^K.MT•

s. dagen efter,, r^de^^ ,MHfyoOf??)MlWf'49iMflpniS^P^'
hölls 1 drottningens r4m,,^n.,qff;(^jiig,g^ing.iP^j|an ilf-o-

nungaparet samt kr9nprin^éih| ocjh j,,p,||^ra ^.^^f^^jatt-

förbundets ledare liyarvid,,,fjy7j|^qf|e.,i,)(f)f)|.,ijj)pg^9f^^

Adolf Frednlc sm}e f^\^.^'t\^^^ cijifff-

rcmde, som med «wfÄ*f^„l?/;;M^-,//f<////«,,^'Ä^
Idagomål fordrade if#^^l(^ ;j^.;^^ {M mk^nmm4G*
skulle han nedlägga ^r^gprl\yJ^(^n^^qf^^^X\i'^l}^\cu (;ki;p^i

underrätta riJccts JcoUcgicr och äDihcisverJ^Si^-
nämnde åtgerd yrkades -af fH»rö"och"ii'%yHnérhet af

Tilas, h vi!ken
,

,

,|i$«tod^

'

'nft -f&åf
'

' dMk^ ' %/|?/*''fMi
mer, än Mi'%(^^SiJ'mMi^iI'^'m^^

slifTin.W I;Ve«P'S.ii Jni^n. vlbrui!<li [JåiLMor^'. r;7|C8i ndiiuirikiiy :»>-rt Hof-

Hatt-partiets klagomal öfver JiilnliTiI idfl«,;l»knitltulL'3. iiti=«i«ii*tu<ddré-

presqtie entiérement €?Urées. .KinoLnjJM ii: ^jiliruludiöt dI1i)>I« iisljjoin
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honqtani soldater npp i rådJcammaroi. Man hop-

pades nämligen, att ämbetsverken, med sin kända

ovilja mot Mössregeringen och mot dess sparsamhet

och räfster, skulle taga hofvets parti och nedlägga

sina göromål och icke återtaga dem, förrän konun-
gen på ett eller annat sätt återtagit regeringen ^).

Hvad derefter skulle följa, rådets eftergift eller ko-

nungens eftergift eller en revolution, detta finge tiden

visa. Det säges. att utom de vanliga ledarne voro

äfven presidenten Lillicnberg, underståthållaren Axel-

son samt några magistratens medlemmar inne i sam-
mansvärjningen -). Till utförandet behöfde man dock

Frankrikes bistånd. Men dess förra sändebud Du
Prat hade vägrat allt understöd, så framt ej Hatt-

partiets ledare ville förut skriftligen lofva, att, ifall

urtima riksdag kunde framtvingas, skulle Hattarna

genast i dess början företaga åtgerder till konunga-

magtens utvidgande. Du Prat hade sjelf farit ut till

Mälsåker för att öfvertala Fersen till undertecknande

af en sådan skrift, dock förgäfves •^). Men när det

tillämnade anfallet nu ändtligen skulle gå i verkstäl-

lighet, fordrade det sedermera ankomna fransyska

sändebudet Modene ovillkorligen en dylik förbindelse.

För att trygga konunga-huset och försäkra sig om
Frankrikes bistånd måste fördenskull Hermanson,
fljärne, SchefTer och Stockenström afgifva det skrift-

liga löfte, att, ifall riksdag kunde utverkas, skulle

Hattarna under densamma skatTa Adolf Fredrik, icke

oinskränkt envälde, dock hela den verkställande mag-
ien *). Hermanson och SchefTer författade nu den

') Spär finnas, att de båda presidenterna Hermanson och

Lillienberg gifvit för sina kollegier löfte om en sådan åtgerd.

^) Preuss. min. br. d. 10 Jan. 1765 trodde, att äfven

gardets officerare skulle densamma understödja, hvilket dock synes

tvifvelaktigt.

^) En i arkivet pä Stafsund befintlig Promemoria rörande

förberedelserna till riksdagen 1771.
•) På annat ställe säges, att lagstiftnings- och beskattnings-

magten skulle förbehållas åt ständerna.
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skrift, konungen skulle i rådkammaren låta uppläsa,

och för att tillika kunna densamma genast bland all-

mänheten utdela, blef en mängd exemplar deraf i

förväg tryckt, som man trodde, på en i hofvets vå-

ning dold tryckpress. Sådan var den uppgjorda pla-

nen och de vidtagna förberedelserna. Sammansvärj-
ningens medlemmar bevarade hemligheten så väl, att

rådet ^) icke om densamma hade någon aning.

Sedan ofvanbeskrifna förberedelser blifvit vid-

tagna, öppnades den afgörande striden. Vi framlägga

för hvarje dag dess märkligaste företeelser.

DEN 12 DECEMBER.

Det var icke utan en viss tvekan, som konunga-

paret beslöt sig till det föreslagna djerfva steget.

Adolf Fredrik bemannade sig likväl och uppträdde,

åtföljd af prins Gustaf, i rådkammaren. Här lät han

först tillkalla också kansliets tjenstemän. på det

så många som möjligt mätte få kännedom om hela

företaget. Derpå lät han prinsen uppläsa nämnde
skrifvelse, hvilken var af följande innehåll. »Med an-

ledning af rikets nöd föreslog jag redan för flere

månader-) sedan, att riksdag hörde sammanlMllas;
men emedan rådets flertal ätyerden afstyrJcte, lät

jag regeringslagarna liJcmätigt dervid hero. Att
doch nöden redan dä fordrade ständernas sam-
manJcallandc, oeh att den sedermera i märldigaste

måtto tillväxt, liksom att bergsbruket oeh andra
näringar plötsligen aftagit, det bevisas af de mång-
faldiga böneskrifter, som blifvit åt kronprinsen
under hans resa öfverlemnade, samt af kammar-
kollegii nyss ingifna berättelse, och af de allmänna
från rikets alla landsändar höjda klagoropen, öfver

näringarnas aftagande oeh öfver det hårda utmät-

nings-tvång, som till skatternas utpressande måst

' ) lljiirne uiulantiit>;eii.

•=) Den 8 Febr. I7fi8.



ani^nmas, sa att )nan t^ o, m, % dot formoqna

nom' äc jiuitracr. soni- Imit sedlarnas värde, har
man också lupt Mme/'samfjfies skattebörda, tvärt

emöi ^acrasTSithg1/r}'\ato^ sia sjelfca heskatta.'?>(^f?Mf;(^[(jff ./{fp/^j
sig sjelfca heskatta.

AMt amaiiar rar^^^^)!,^^^^^ hjerta med
oro 'oai^^ar(:m(^fa,^^\^^s^ij^^^ som jag med dyr
ed, lofvak^itt il)ik he^ffi/ddfi. Nöden kan icke af-

hjet^iqs qfnäyoiifuijuni ^in af rikets magt-egande
danaer,'hvilka^^[^ijc^)^^^^^^ så snart 'möjligt,

jag fördenskutl nu oniigcn fordrar». Här, berättar

prinsen, här gjorde,
^j^Q^^

ett litet uppehåll i läsnin-

gen 'och såg med én Kringkastad hlick, huriiråds-

he^lf^WiVff/' éid^; dMsb 'körningens föreställningar icke

vih'M&''- izå^öi^^^ 07*öpiitan snarare ett lugn, en till-

féf'%\)^,HWtii^"'lioé'''iin och annan gränsade till hån.
iVRWl jtibfi^-^^miiFHesendorfT ämnade svara, fortsatte

p^ftisert'lläsflingei*i^'nied följande ord. »Skulle emot all

f^VihdWå '^'é^tW riksens råd äfven nu den hesagda
r^Wä^^kcéllMSén afstyrlza, så nödgas jag härme-
delsf föiyäarS, att jag i den händelsen afsäger mig
en'^'fkj(M\M^-börda, som igenom otaliga nödliåan-

dés^^^iå^^^^^^^och rikets dagliga försvagande hlifver

alMcleh^^dÉräglig, förhehållandes mig, att, då en
g^ig mi^ia trogna rådgifvare, riksens ständer,

sathMilfi' hlifva, än vidare för dem yp>pa de skäl,

so'^i'*^féranlåtit mig att, intill den tiden mig med
rMs^fijrrisen icke hefatta. Jag förhjuder också

alM^rligeii livarje mitt namns användande vid de

J)ésfiit, rådkammaren möjligtvis kommer att fatta».

IMfJhdtligen tillade konungen, att han två dagar derefter

sbuHe infinna sig i rådet för att dess svar mottaga. Be-

tänkandets sista del, den om afsägelsen, väckte hos råds-

herrarne mycken bestörtning i). På de andras vägnar för-

klarade Friesendorff deras hekynimer öfver konungens

') Prins Gustaf säger, att den väckte raseri, och pä ett an-

nat ställe : råge, effroi et terreur.
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heslut och antydde omöjligheten af attpä tvä dagar
hinna fiUräcJcUgen öfverväga det mångsidiga och

vigtiga ämnet och att gransha de många Idago-

sJcrifterna, hvarföre rådet anhöll om längre hetän-

Icetid. Konungen medgaf då dess utsträckning till

tredje dagen, d. v. s. till den 15:de December; men
förklarade tillika, att, om rådsherrarna icJce till

dess inkommit ined sitt svar, shulle han anse dem
Jiafva afslagit hans begäran om riksdag. Stocken-

ström, hvilken i egenskap af justitie-kansler infunnit

sig i rådet, pårainte tillika om allmänhetens hlif-

vande oro och om nödvändigheten af skyndsam
hjelp. Rådet lofvade taga saken i öfvervägande,

hvarpå konungen och prinsen lemnade rummet.
Tryckta exemplar af det inför rådet upplästa talet

blefvo i stor mängd utspridda bland allmänheten.

Att eflcr detta ujjpträde följde en mängd öfver-

iäggningar inom alla partier, livart och ett äfven med
sina vänner bland de främmande sändebuden, förstås

af sig sjelft; likaså, att derunder åtskilliga anmärk-
ningar vid konungens skrift skulle göras. Han hade

t. ex. sagt, att sedan Februari hade allmänna
förlägenheten i märkligaste måtto tillväxt och

bergshruket plötsligen aftagit; och att innehållet i

hammarkollegii klagoskrift bestyrktes af ett allmänt
Idagorop i alla landsorter; men Funck m. fl. hade,

utan att man försökt dem vederlägga, förklarat, att

bruksrörelsen tvärtom tilltagit; och just kammar-
kollegii berättelse innehöll, att tillståndet i några län

var godt. — Konungen hade nu med namnet »trogne

rädgifvai'C» hedrat rikets ständer; men något hvar,

erinrade sig, huru konungaparet mångfaldiga gånger
förut betraktat och bemött samma ständer som sina

fiender. — Konimgen hade sagt, att han i Februari

lät regerings-lagarna likinätigt bero vid rådets af-

slag i frågan om riksdag. Men hvarföre gjt)rde han

icke på samma sätt älven nu i DecembcT? händelsen

var ju alldeles donsamma. Hvarföre ville han icko
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äfven denna gång nöja sig med den ätgerd, lian

lörklarat vara cnlig med regerings-lagarna? Att

sådana och mänga andra inkast skulle imder nii pågå-

ende öfverläggningar göras, och med hvad verkan [jå

många sinnen, är lätt att förstå.

DEN 13 DECEMBER.

Prins Gustaf infann sig äfven denna dag i rådet

och afhörde tigande alla dess öfverläggningar. Ueu-
terholm och Diiben voro af sjukdom hindrade från

att tillstädeskomma, och Iljärne förklarade sig in-

stämma i konungens åsigt; men alla de öfriga före-

nade sig om följande grunder för deras blifvande för-

klaring: nämligen att de hehöfde längre tid för att

hade sjelfva hunna granska de af hronprinsen och

af lumimarhollegium inlemnade skrifferna och tiUiJca

för att hinna öfver desamma inhämta vederböran-

des 'Utlåtanden; att först sedan detta sJcett, kunde
man hedömma, huruvida shrifterna vore pålitligay

och riJcets tillstånd verldigen, enligt honungens ytt-

rande, dagligen förvärradt; således och, huruvida

en urtima rihsdag oundgängligen hörde samman-
hållas, ehuru ständerna sig en sådan undanhedt;
— att rådet fördenshtdl hoppades, det en nådig

och rättvis honung iche shulle förvägra dertill nö-

dig tid; isynnerhet som drygaste ansvaret för de

åtgerder, som vidtagas, vore hundet vid rådsher-

rarna, just vid deras personer. Medgifves hesagde

uppshof, lioppades rådet hunna lemna honungen
en sådan herättelse om rihets tillstånd, att han
shall känna sitt heJcymmer lättadt och äfven denna
gång lihsom i Fehruari följa de åsigter, rådet i

underdånighet framställt. Genom att vidhålla af-

sägelsen, shulle han deremot skilja sig från stän-

derna; ty rådet är ständernas omhud. Rådet
trodde ock, att emedan konungen af ständernas

hand mottagit krona och regering, kunde han de
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samma hlotf i ständernas Jland nedlägga; — man
satte t. o. m. i fråga, Imruvida lian Jiade rättig-

het att afsäga sig regeringen. — Emedan afsä-
gelsen redan hlifvit allmänt bekant, kunde deraf
mycken oro förorsakas, och emedan det ålåg rå-
det, att tillse, det frihet och regeringssätt icke på
något sätt kunde komma i fara, heslöt rådet att

till alla landshöfdingar och öfversfar utfärda be-

fallningar om lugnets och ordningens upprätt-
hållande.

Bud kom, att konungen begärde se namnstäm-
peln ; men detta afböjdes. Slutligen betygade rådet

sin underdåniga fägnad deröfver, att lironprinsen

fått bevittna rådets ömhet i behandlandet af ifrå-

gavarande sak, dess vördnad och tillgifcenhet för
konungens person och dess tillhörliga omsorg för
rikets väl, hvarelter församlingen upplöstes. I sin

dagbok yttrar prinsen om sammanträdet följande ord.

Gårdagens öfverläggnings-ämne blef åter upptaget
med all möjlig häftighet och förbittring ^).

DEN 14 DECEMBER.

Prins Gustaf bevistade en del af också denna
dagens räds-öfverläggningar. De voro icke af större

vigt. Adolf Fredrik ville ej underteckna rådets går-

dagsbefallningar om lugnets upprätthållande, hvilka

derföre blefvo med den kungliga namnstämpeln be-

kräftade och sedan utfärdade -).

') Uppsala Bibi. Gus^t. papperen. Touis véhvmence et

Jureur possible.

2) Riksark. Histor. llaodl. fruu frihetstideu 17i5— 177?.
— Rådets befallning derom d. 14 Dec. 1708.
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DEN 15 DECEMBER.

Det var under och genom denna dagens råds-

sammanträde, som Hof-Hatt-förbundet ämnade fram-

tvinga den urtima riksdag, genom hvilken det hop-

pades kunna störta Mössregeringen och öfverända-

kasta sista riksmötets räfster och reformer.

Båda parterna rustade ock med mycken beslut-

samhet till den väntade striden.

Rådet hade under de tre dagarnas betänketid

hållit många enskilda öfverläggningar sinsemellan och

med danska, engelska och rysska sändebuden; och

man ^) har sagt, att dess förnämsta ledare tilibragte

hos sistnämnde herre natten före den afgörande stri-

den. Rådets svar i)å konungens framställning blef

ock under samma dagar i utkast färdigt. Det öf-

verensstämde i det hela med ofvannämnde den 13

December antagna grundsatser och uttalade icke nå-

got bestämdt afslag på frågan om urtima riksdag,

utan blott en förnyad anhållan om längre tid till kla-

goskrifternas granskning och till det vigtiga ärendets

öfvervägande. Uppsatsen var hållen i vördnadsfulla

ordalag och gillades också af de för sjukdom frånva-

rande herrarna, således af hela rådet utom af Hjärne.

Också Hof-Hatt-förbundet hade hållit öfverlägg-

ningar sins emellan och med franska sändebudet.

Man visste, att rådet ämnade anhålla om längre betän-

ketid, och man öfverenskom i anledning deraf om föl-

jande åtgerder. Konungen skulle afslå det begärda

uppskofvet och tolka rådets anhållan derom såsom

ett afslag på frågan om urtima riksdag-], — han

skulle följaktligen vidhålla sin afsägelse; och prins

Gustaf omedelbart derefter fara till kollegierna och

för dem tillkännagifva konungens beslut, för hvilket

ändamål hans statsvagn borde hållas i beredskap.

1) Prins Gustaf.

2) Sid. 239.
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När nu riksrådet sammanträdde, befunnos i dess

förmak och dit ledande trappor stora hopar af alla-

handa folk samlade 1); hvilken, som underrättat dem
om tiden och kallat dem till stället, är ej uppgifvet,

men torde kunna gissas. Dessutom berättas -), å ena

sidan, att Lovisa Ulrika, då konungen skulle gå in i

rådkammaren, afTordrade honom löfte alt icke gifva

efter, och att han tömde två glas vin för att stärka

sig till det äfventyrliga företaget; men å den andra,

att också hon sjelf, ehuru vanligtvis ganska oförskräckt,

likväl var vid detta tillfälle så orolig, att hon, badande i

ångestsvett, vände sig till Fersen med böner om beskydd

för konungen, ifall något våld skulle komma i fråga.

Åtföljd af prins Gustaf, inträdde Adolf Fredrik i

rådkammaren. Sedan do kungliga personerna tagit

plats, blef rådets ofvannämnde svar uppläst, hvilket

slutade med följande anhållan. »/ den högste Gudens
namn hcdja vi underdänigst att eders majestät för
hetryggande af sin och sin höga familjs lugn,

heder och ära och af sitt rikes frid och välstånd
värdes återtaga sin afsägelse, och i stället glädja
rikets såväl råd som hela hefolhning med att hädan-
efter som hittills genom sin egen höga regering

lyckUggöra Svcrges land och innevånare)). Tolf

rådsherrar, d. v. s. alla i staden närvarande utom
Hjärne, hade undertecknat skriften. Konungen svarade

straxt och munteligen med följande ord. )>Såsom jag
titi herrar rihsens råds yttrande ej Jean finna det

bifall., jag begärt., till ständernas sammanlMllande,
så lian jag ej taga det annorlunda än som ett

afslag, och jag förhlifvcr följakfligcn vid det ytt-

rande., jag till protokollet afgifrit; nändigcn att

jag mig med riksstyrelsen icke befattar, till dess.

riksens .'^tänder sammankallade äro^>. efter hvilka

ord han och prinsen reste sig u|)p för att lomna

') Danska niiii. br. il. ICt Dec. 1768.

*) Fevsen 3, 'i 4.
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rummet. Men dä reste sig ock alla rådsherrarria och
omringade dem samt begynte med ömma och bevekliga

böner och föreställningar erinra orn de möjligen för

både konung och folk svära följderna af det nu till-

ämnade steget; — om rådets egenskap af ständernas

ombud, till följe hvaraf deras ord borde betraktas som
uttalade i hela folkets namn ; om innehållet i rådets

svar, nämligen att det icke innebar något formligt

afslag på frågan om riksdags-kallelse, utan blott en

anhållan om längre betänketid, de skulle nöja sig med
ytterligare blott tre dagar, ja med än mindre. Med
anledning af allt detta bådo de konungen stanna ännu
en stund qvar för att det vigtiga ämnet närmare
öfverväga. Men hviskande påminde då prins Gustaf
konungen om det åt drottningen gifna löftet, hvarpå
de bägge närmade sig dörren. För att hälla konungen
qvar, sägas då några rådsherrar hafva bedjande om-
famnat hans knän, liksom Friesendorfl" och Horn om-
fattade hans armar; men prinsen slog upp dubbel-
dörrarna och ryckte honom ut ur rummet. Den för-

hmmade tjufpojken! skall Ribbing hafva i förtreten

utbrustit 1).

Komna ut ur rådkammaren, återvände konungen
till sina rum; men prinsen satte sig i den framkörda
vagnen och for, åtföljd af några herrar och kring-

hvärfd af hurrande folkhopar, till flere ämbetsverk,
hvilka hans besök vi här nedan skola närmare be-

skrifva. En del af folkhoparna stannade qvar i råd-

kammarens förmak och trappor. När det blef bekant,

att rådet icke beviljat riksdagskallelsen, började svär-

') Arkivet pä Bergshammar. Strödda anekdoter,
skrifna af hofmarskalken, friherre Karl Fil. Säck, f. 172C d. 1797,

berätta, att rådets påminnelser om grundlagarnas innehall gäfvos i

så siarha uttryck, att prinsen, något shrämd, sade till konungen:

det är bäst, vi gå ut, ty vi äro här icke omgifna af vänner. —
Riksrådet Hjärnes dagbok, tillhörig mediciual-rädet P. O. Liljewalch.

säger, att det var kanslirådet Heland, som på en vink af prinsen

öppnade dörren.
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marna bullra och ropa, att rådsJierrarna borde kastas

ut genom fönstren, och några ville uppbryta dörren

till rådkammaren; men Fersen, underrättad om för-

hållandet, skyndade dit och lyckades stilla oväsendet ^).

Genom dessa hotande företeelser blef väl rådet

mycket oroadt, dock ännu icke skrämdt till eftergift.

Det beslöt i stället genom en beskickning omigen

bedja konungen ändra beslut. Uppslaget härtill skedde

genom Ribbing och med ungefär följande ord. Såsom en

ärlig rådsherre vill jag uttala mina tanJcar^ sådana
jag önsJcar hafva dem fratnlaggda för honungen,

för ständerna och för mina efterkommande. Vi
måste på det högsta oroas, när en mild och nådig
Jionung, oaJctadt de trägnaste böner och beveldigaste

föreställningar, ryches ur våra armar och söndrar
sig från sitt råd. Min oro häröfver minsJcas docJc^

när jag besinnar, att regerings-form, honunga-

försäliran och ständernas föreshrifter tydligt ut-

staJca, hur rådet förfara bör, när honungen vägrar
fullgöra sina åligganden; och att ständerna 1756
föreshrifvit, det rådet bör i sådant fall begagna
den hungliga namnstämpeln, på det ärendernas
jemna lo2^) ej må störas. Dessa lagar anser jag
hafva gällande hraft, och vill dem följahteligen

lyda och till mitt yttersta försvara. Jag fruhtar
ej heller ständernas sammanhomst, utan längtar

derefter; men jag bör och lyda samma ständers

är 1766 gifna föreshrift, hvilhen utsätter deras

ilasta sammanträde först till Ohtober månad 1770.

Efter att hafva attcilat denna min öfvertygclse, må
jag ej misstänhas för räddhåga, då jag ä andra
sidan och till undvihande af större faror för rihet^

fiUstyrher en ny rådsbcshichning till honungen,

för att bedja honom fästa afscende vid våra på

') Promemoria om förberedelserna till 1771 Srs riksdag,

befintlig i arkivet pS Stafsuiid, Man ulelemniir, tilliigger förfiiUareii,

de rejlektioiier, som härom kunna göras. Fersens nu beskrifna

åtgerd omtalas ej i liaus egen beriittelse om diltideus uppträden.
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lag grundade förestäUningar och sJcäl. 1 sistnämnde
lörslag instämcle hela rSdet, och fyra dess medlemmar
afsändes, hvilka pä det bevekligaste bädo konungen,
att han, innan aCsägelsen verkställdes, ville gifva rådet

ytterligare betänketid till den 19:de eller åtminstone
till den 17:de December. Men Adolf Fredrik förblef

obeveklig och förklarade sig redan skild från riks-

styrelsen.

Genom nu pa en gång erhållna underrättelser

om konungens förnyade afslag, om det allmänna ut-

spridandet af hans betänkande, om prins Gustafs

besök i ämbetsverken och om folksvärmarnas hotande

hållning blef för tillfället rädsherrarnas mod något

nedstämdt, och pä Friesendorffs uppmaning företogs

ny omröstning öfver konungens förslag. Funck för-

klarade då, att han visserligen icke kände något till-

fyllest-görande skäl för sammankallande af urtima

riksdag; men att han likväl röstade för en sådan

åtgerd, emedan de nyss uppräknade och mycktt ho-

tande omständigheterna kunde af illasinnade personer

begagnas som medel till anstiftande af oroligheter ;^i7Z

följe af detta, men icke af något annat sJcäl, sade

Funck, röstarjag nu för bifall till kommgens förslag.

Med undantag af De Geer och Kalling instämde de

andra närvarande rådsherrarna, i hans åsigt. Ehuru
deras sjuka ämbetsbröder ännu icke afgifvit sina

röster och rådsbeslutet sålunda ej var fullständigt, och

ej heller justeradt, begåfvo sig dock FriesendorfT och

Hjärne till konungen med underrättelse om den utsigt

till bifall, sista omröstningen gifvit. Men emedan Adolf

Fredriks utlåtande blifvit tryckt och utspridt, beslöto

rådsherrarna, att så skulle ske också med alla andra

i ämnet hållna protokoll och afgifna skrifter.

Medan detta i rådkammaren föreföll, hade prins

Gustaf, som förbemäldt är, besökt flere bland äm-
betsverken, nämligen kansli-, bergs-, krigs-, kammar-
och kommers-kollegierna, hofrätten, statskontoret och

kammar-revisjonen. På hvarje ställe upplästes då en
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af Adolf Fredrik åt prinsen i förväg gifven fullmagt

att för dessa ämbetsverk tillkännagifva, Imru Jcomingen

fordrat ständernas samniankallande ; men huru rådet

icJce på bestämd dag sig derom yttrat; och huru
konungen ansett detta iippskof som ett afslag och

sig sjelf derigenom nödsakad att, till dess ständerna

hlifvit sammankallade, sig med regerings-ärenderna

icke befatta- Derefter aflemnade prinsen ett tryckt

exemplar af konungens anförande den 12:te December,

hvilket ock upplästes, hvarelter, och sedan protokollet

blifvit justeradt, prinsen afträdde. 1 kansli-kollegium

begärde han ock återfå den kungliga namnstämpeln,

hvilken likväl kollegium förklarade sig icke hafva magt

att utlemna. På konungens vägnar tillkännagaf då

prinsen, att Adolf Fredriks namn eller namnstämpel,
skulle hädanefter ingalunda få vid utfärdade rege-

ringsbeslut användas. Hvilka följder dessa besök

medförde, skall berättelsen om de närmaste dagarnas

uppträden visa.

Vi hafva sett, huru riksrådens närvarande flertal

hade vid slutet af dagens sammanträde giivit efter

för konungens önskan om riksdag. Detta blef dock

genant som en svaghet klandradt af några strängare

herrar inom Mösspartiet och i synnerhet af Rudbeck *),

och likaså af danska och rysska sändebuden -) och

med den påföljd, att flere rådsherrar beslöto vid proto-

kollets justerande återtaga sitt bifall under förevänd-

ning, att det blifvit föranledt af fruktan för oroligheter;

men att man vid närmare besinnande funnit några

sådana icke vara att frukta. Enligt tillförene gjorda

förklaringar erbödo ock danska och rysska sändebuden

sina hofs beskydd åt den hotade Möss-regeringen;

men denna undanbad sig deras understöd; emedan
hvarje sådant skulle öfver dem och deras sak kasta

en tvetydig dager.

') Danska min. br. il. Iti Dee. 170S.

2) Österr. min. br. d. I'.' Dw. 1708.
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DEK 16 DECEMBER.

Med anledning af det halfva löfte om bifall, rådet

dagen förut gifvit, tillkallade nu konungen FriesendorfT

och frågade, om ej beslutet derom vore formligen

uppsatt. Återkommen till rådkammaren, anmärkte
då besagde herre, att konungens afsägelse och från-

varo ur styrelsen kunde till följe af allmänhetens upp-
fattning medföra hvarjehanda olägenheter, hvarföre

FriesendorfT liksom Hjärne ansåg rådet böra vidhålla

sitt gårdagsbeslut om bifall till riksdagskallelsen. De
andra ville dock förut justera protokollet och sedan
öfver dess innehåll inhemta sina fyra frånvarande råds-

kamraters utlåtande. Ribbing vågade dessutom fram-

kasta den närgångna anmärkningen; att prins Gustafs
hesök i kollegierna vore ganska besynnerligt; och

att man^ för att förekomma dylika framtida till-

tag,'' hörde underrätta honom^ livad grundlagarna
liändinnan stadga^ Jivilket torde fara honom obe-

kant ^). Hjärne ogillade förslaget, men de andra an-

sågo det hvarken »otjcnligf eller onyttigt», likväl icke

hörande till närvarande öfverläggnings-ämne.

Från alla de ämbetsverk, prins Gustaf besökt,

hade nu pä kallelse infunnit sig ombud, hvilka inför

rådet aflade berättelse om allt, hvad sig dervid till-

dragit; och, heter det. Hermanson mer med tårar än

med ord. Sedan ombuden aflägsnat sig, beslöt rådet

att till alla dessa kollegier utfärda påminnelse om
deras pligt att enligt rikets besvurna grundlagar
icke lyda eller verkställa andra befallningar än
dem^ som äro i konungens namn från rådkammaren
utfärdade och hehörigen kontrasignerade; och att

ämbetsmännen i dessa högst brydsamma och för
frihet och folk farliga omständigheter böra upp-

^) Österr. rniu. br. d. 19 Dec. 1768 säger, att denna af

Ribbing upplästa skrift ansågs författad af Serenius, livilken rådet

skulle hafva tillkallat.



273

föra sig så, att de enligt regeringsformen Jcunna

det ansvara inför Gud, Icunglig majestät och riksens

ständer. Serskildt yrkade Funck, att man borde

genast företaga granskningen af ofta nämnda klago-

skrifter. A andra sidan besökte kronprinsen denna

dag äfven hufvudstadens magistrat och dagen derefter

dess konsistorium, båda delarna ungefär på samma
sätt, som förut skett med kollegierna.

Ännu ville således ingendera gifva vika, och ut-

gången tycktes i mycket bero på ämbets-verken, och

huruvida dessa ställde sig på konungens eller rådets sida.

Se här de hufvudsakliga skäl, hvardcra parten anförde.

Hof-Hatt-förbundet sade: genom tro- och htddhets-

ed mot Iconungahuset och riket äro kollegierna, såsom
de bästa och säkraste väktare för lag och frihet^

förbundna att i närvarande bekymmersamma be-

lägenhet taga vård om sig och riket. Enligt grund-
lagen kan Sverige icke stgi as af konung utan råd,

men ej heller af råd iitan konung; ty dennes person

är i vår stats-författning en väsendtlig beståndsdel.

Saknas han, hvem. skall då mottaga främmande
magters beskickningar? hvem med dem afsluta be-

höjtiga förbund? hvem ^ltöfva benådnings-, hvem
ämhets-utnämnings-rätten? hvem med sitt tinder-

fccknade namn gifva kraft åt rådets beslut? hvem
utöfva alla de andra rättigheter, regeringsformen åt

konungen tillerkänner? och slutligen hvar är då
den person, till följe af hvilkens höghet det urgamla
Svea och Göta riket erhåller sitt namn och sitt

anseende af rike? Grundlagen stadgar, hur förfäras
bör, när konung är död, sjuk eller bortrest; men
icke när han nedlaggt kronan. Detta är en alldeles

ny företeelse, för hvilken alltså ny lag måste stiftas,

men sådant kan ske endast genom ständerna, hvilka

också derföre böra genast sammankallas. Dessa voro

de förnämsta skäl, till följe af hvilka Hof-Hatt-förbimdet

l)ästod, att äml)etsmännen borde nedlägga sin verk-

samhet och icke återtaga den, förr än konungen

Fryxelh Ber. \\.\. 18
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återtagit sin plats i reperingen. Det berättas ock,

att franska penningar hlifvit bland kollegiernas leda-

möter utdelade för att än mer lifva deras nit för

konungens sak ^).

Andra sidans skäl voro följande. Enligt grund-

lagen låg mellan riksdagarna högsta magien, det

egentliga kungliga majestätet, icke hos konungen
ensam utan hos konungen tillhopa med de magt-

cgande ständernas omhud, riksens råd, och hos dess

flertal. Bet var detta sednare, som på folkets vägnar

utöfvade folk-majestätets rättigheter och afgjorde

iesluten; och antingen konungen personligen gillade

desamma eller ej, var han dock liksom hvarje i

öfverläggningarne deltagande person förpligtad att

desamma underteckna och sedermera understödja.

Allt detta hade Adolf Fredrik i sin konunga-för-

säkran edligen lofvat iakttaga; men i strid mot

denna ed hade han 1752—1754 flere gånger vägrat

underskrifva heslut, som dock hlifvit af rådets flertal

lagligt fattade. Af denna orsak hade ständerna år

1756 föreskrifvit, att i dylika fall skulle rådet hafva

rättighet begagna en hans namnstämpel -). Afven
detta beslut var för Adolf Fredrik bindande; ty i

sin kommga-försäkran hade han förklarat sig be-

nägen att alltid instämma med det, som beslutas af
riksens ständer, hvilka egde ynagt att nu och fram-
deles göra sådana stadgar och förordnanden om
sig och riket, som de pröfvade gagneligast. Om
således rådets flertal fattat och med namnstämpeln
bekräftat ett beslut, så var enligt ständernas före-

skrift detta för undersåtare och ämbetsmän till

efterlefnad gällande, äfven om konungen personligen

hade detsamma hvarken vid rådsbordet gillat eller

efteråt uazdertecknat. Så hade hittills lagen varit

många gånger tillämpad, och intet skälfanns, hvarför

') Danska min. br. d. 3 Jan. 1769.

2) 39. 211—217.
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den icke skulle äfven denna gång hlifva på samma
sätt gällande. Slutligen och ifall genom konungens

afsägelse tronen ansåges ledig, skulle dock enligt

grundlagen regeringen tills vidare vårdas af rådet,

och dettas hud af alla undersåtare efterkommas.

Hot-Hattpartiet framställde saken vanligtvis så,

som skulle rådet ämnat utan konung och med till-

hjälp af namnstämpeln allt framgent styra riket, åt-

minstone under de 22 månader, som återstodo, innan

den af ständerna föreskrifna riksdags-tiden den 15 Okt.

1770 inträffade; — och det utmålade med mörka
färger det olagliga, det skadliga, det egennyttiga i ett

dylikt förslag och sökte derigenom reta sinnena mot
rådet. Men en sådan plan hade rådet icke hyst.

Grundlagarna föreskrefvo bestämdt och tydligt, att i

händelse af tronledighet skulle riksdag genast samman-
kallas, och t. o. m. sjelfmant sammanträda, i fall rådet

icke utfärdade kallelse derom. I händelse nu Adolf

Fredrik fortfarande vidhölle sin tronafsägelse och deri-

genom tillvägabragte en verklig tronledighet, skulle

ock rådet genom nämnde grundlags-bud oemotsägligen

varit förpligtadt, varit tvunget att genast utlysa riks-

dag, och skulle utan tvifvel så äfven hafva gjort. Men un-

der dessa brytnings-dagar betraktade det tronafsägelsen

såsom en ännu icke oåterkalleligen afgjord sak utan

såsom ett förslag, hvilket kujide till följe af rådets

böner och meddelade upplysningar återtagas; och

medan underhandlingarna liäroin fördes, ville rådet

genom användande af namnstäm{)eln hålla regerings-

ärenderna i oafbruten gång. Alltså! [ fall afsägelscn

ansågs en gång för alla afgjord och verklig tronledig-

het således inträffad, liade ämbetsverken rättvisan på
sin sida, då de vägrade lyda, så framt ej enligt grund-

lagen riksdags-kallelse genast utfärdades. Deremot, i

fall tronafsägelsen ansågs ännu oafgjord, voro ämbets-

verken pligtiga att tills vidare lyda rikets lagliga

regering. Så invecklad, så tvetydig var frågan.

Säkert är, att många personer, serdeles inom mer
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kunniiia ocli erfarna kretsar, hyllade samma åsigter

som rådet och af kärlek till det fria men nu Iiotade

statsskicket voro heredda att till dess np])rätthållande

våga allt. Men, som FriesendorIT anmärkte, den stora

allmänhetens uppfattning af förhållandet var ofta helt

annorlunda. De flestc kunde icke skilja sig från den

gamla föreställningen, att det var konungen f)ersonligen,

som afgjorde ärenderna; icke vänja sig vid den yngre

föreställningen, att afgörandet skedde genom dertill af

folket utsedda och inför folket ansvariga ämhetsmän.

nämligen rädsherrarne. De båda Gustafvernas och Karl

den elftes personliga och tillika ärorika och välgörande

styrelser sväfvade för minnet såsom lysande urbilder

för en ändamälsi nlig och önskvärd regering. Denna

af många med ärligaste välmening hysta och uttalade

åsigt, i förening med många andras förut beskrifna

ensidiga eller egennyttiga beräkningar alstrade snart

ett ölvervägaiide allmänt tänkesätt, som med verklig

eller låtsad öfvertygelse omfattade de skäl, som blifvit

till fördel för konungen framställda.

Emedan båda dessa åsigter hvar af sitt parti om-
fattades med mycken ifver, befarade man å ömse
sidor våldsamma försök, och ej utari skäl. En sam-

tida och närvarande person, danska sändebudet i

Stockholm, beskref ^) för sin regering förhållandet med
följande ord. Drifven af hat -) mot den närvarande
Möss-regeringen, söker man uppreta pöhehi ^) ge-

nom penningar och genom fri förplägning *) ^^å

Jcrogarna ^). Frins Gustaf beledsagad af några
konungens och drottningens kammarherrar^ har till

fots hesökt flere hus i olika delar af staden och

varit uppe hela natten samt låtit hålla sina vagnar

i ordning. Drottningen, med tiUhjelp afHermanson

1) Den 2U Dtc. 1768.

2) Fureur.

') La populace.

*) Boisson.

ä) Cabarets.
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m. fl., uppgör i sitt kahinett allehanda planer att

med hcgagnande af jäsningen och oordningarna
qväsa rådet; och Hermanson är den, som shaU

föregå kollegierna med exempel af olydnad mot
rådkammaren, hvilket efterdöme många ämbets-

verkens ledamöter torde följa, emedan de flesta

bland dem höra till Hattpartiet. Konungen af-

skickar åtskilliga ilbiid och låter i sina rum trycka

en sin enskilda tillämnade riksdags-kallelse; men
är sjelf mycket orolig och har bedt Fersen att till

sitt, konungens, lugnande ligga öfver natten på
slottet. Kronprinsessan, underrättar mig om alla

prins Gustafs företag, men låtsar sjelf vara sjuk.

Rådet får genom spioner underrättelser om allt.

Det är beredt till motstånd, och har utskickat till-

räckligt starka patridler. Riidbeck vill t. o. m.
arrestera de mest motspänstiga kollegii-presiden-

ferna, men det har blifmt afböjdt; ty man vill ej

drifva motståndarne till förtviflan. Pöbeln håller

sig dock till drottningens harm tämligen stilla; >n

hvarje annat land», sade hon, »skulle den gjort

uppror.» Sådant var sakernas läge natten mellan

(len 16 och 17 December.

DEN 17 DECEMBER.

Nu skulle (len sist anlaggda minan springt, och

ämbetsverken nedlägga sina göromSI på det ölver-

enskoMinii sättet och med den åsyltade verkan, vi

tillförene beskrifvit

De kollegier, som h;iriilin?i;ui beshitsnmmarc
än de andra och i spetsen liir detn ölvergingo till

konungens sida, voro

kammar-kollegium under sin president Her-
manson. Verkets äldste ledamot Uothliel) hy<te dock
olika åsigter; men lörklarade sig af sitiklighct hin-

drad IVån att i ölverläscningarna dellaca; — samt



278

bergs-koUegmm under sin president Lillienberg

och hofvets anhängare Tilas; — ytterhgare

kngs-Jcollegium under sin president Wrede
Sparre; dock med undantag af tre verkets bisittare,

hvilka slöto sig till rådet; och slutligen

Jcammar-revisjonen under sin president Cron-
stedt; dock med undantag af en dess medlem, hvil-

ken förklarade sig för rådet '). De andra af prin-

sen besökta ämbetsverken voro mer eller mindre
tveksamma, såsom längre fram skall berättas. Men
de fyra här uj)präknade höllo en gemensam öfver-

läggning och beslöto dervid att genast för riksråden

tillkännagifva ofvannämnde sina åsigter.

Utanför rådkammaren och på slottsborggården

voro nu liksom under föregående dagar församlade

större folkhopar, som visade en mot riksråden

fiendtlig sinnesstämning. Dessa herrar hade det

oaktadt infunnit sig på ämbetsrummet, de flesta i

afsigt att ingalunda gifva efter. De begynte ock
justera sitt protokoll af den 15 December, hvarvid

Funck och Lagerbielke återtogo sina nämnde dag

på slutet gjorda medgifranden, och förklarade sig

nu mera och vid närmare eftersinnande icke finna

tillräckliga de skäl, som blifvit åberopade för sam-
mankallandet af riksdag, hvaremot FriesendorfT en

sådan påyrkade, till hvilken åsigt äfven Wallvik nu-
mera öfvergick. Justeringen och öfverläggningarna

härom afbrötos likväl derigenom, att de fyra nyss-

nämnde kollegiernas ombud, anförda af sina presi-

denter, inträdde, bland hvilka Lillienberg såsom
den äldste förde ordet och förklarade, att dessa

ämbetsverk ansågo sig enligt grundlagen vara till

följe af konungens afsägelse försafta i overk-

samhef, tills den begärda riksdagskallelsen hlifvit

idfärdad. Från rådkammaren begåfvo de^ sig till

Adolf Fredrik och tillkännasåfvo sitt tagna beslut

') Kammar-revisjonens protokoll d. 17 Dec. 1768.
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och sin vidtagna åtgerd, hvaremot han förklarade

sin crJiänsla för deras ömhet att upprätthålla ko-

nungens„ höghet samt ständernas fri- och rättig-

heter. Återkomna hvart till sitt ämbetsrum frisade

kollegierna sin betjening från allt arbete samt läto

stänga dörrarna och tillbakavisa alla ditkommande
rättsökande i), med hvad verkan på allmänna tänke-

sättet, är lätt att förstå.

Rådsherrarna aislutade emellertid sin justering

och åtskiljdes, hvarpå äfven de utanför samlade

folkhoparna skingrade sig -). Men prins Gustaf sä-

ges hafva hela tiden sökt genom hvarjehanda medel
uppreta och underhålla förbittringen mot rådet ^).

De serskilda företeelserna dervid känner man dock
ej, ty för tidernas osäkerhet uppbrände han en stor

del af sina med SchefTer vexlade bref. Staden var

emellertid full af oro, och man fruktade våldsamma
uppträden. Flere personer kommo ock till enskilda

rådsherrar och bådo med tårar i ögonen, att rege-

ringen måtte hindra alla förtviflade företag och
skydda den allmänna säkerheten. Rådet ålade ock
befälhafvarne för gardet, artilleriet och sjömanska-
pet, Fersen, Karl Ehrensvärd och Falkengren, att

vaka för ordningens upprätthällande, hvilket de ock
lofvade och berömligen gjorde. På sådant sätt för-

flöto den 17 och 18 November, under hvilken sist-

nämnde, som var en söndag, de olTentliga ären-
derna hvilade.

' ) Nägra bland de sistnämnde åtgerderna^blefvo dock snart

nog ätertagna.

-) Ilvilka tänkesiitt uuJer dcii fortsatta justeringeu blefvo af

de öfriga rSdsherrariia yttrade, ät- icke i det tryckta protokollet

ujjpgifvet. Som en besynnerlighet niä anmärkas, att rSdsproto-

kollen frän den 12 till ocii ined den 21 December Unnas i tryckts

exemplar intagna bland både de renskrifna och koncept-jjrotokol-

len; men att handskrifterna, urskrifterna till dem bilda saknas.

Flere tecken visa ock, alt åtskilligt förefallit, som ej blifvit i de

tryckta protokollen upptaget.

'') Fersen. 3. 44.
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UEX 19—21 DECEMBEK.

Borättadt är, att nSsra bland de ämbetsverk,
prins Giistal' besökte, visade mer eller mindre tvek-

sambet i valet mellan konungens ocb rådets åsigt.

Se bär, hvilka dessa verk voro, och buru de under
brytnings-dagarna uppförde sig.

Konsistorium iörklarade sin stora oro, men
bad i underdånigbet konungen icke undandraga sig

den tunga regementsbördan. Om urtima riksdags

sammankallande eller ämbetsgöromålens nedläggnade
innebåller protokollet icke ett ord. Som vi veta,

hyste presterna vanligtvis mycken benägenhet lör

Mösspartiet.

Hofrättens president var Fredenstierna, en

bland det fria statsskickets grundläggare och det-

samma alltid och varmt tillgilVen. Han förklarade

hofrätten vara genom de besvurna grundlagarna för-

bunden till lydnad för alla från rådkammaren lagligt

utfärdade befallningar och ville alldeles icke fram-
ställa någon proposition om motsatsen, eller om
göromälens nedläggande; och någon sådan förekom
ej heller. Deremot anställdes omröstning, huru-
vida hofrätten skulle anhålla om ständernas sam-
mankallande eller ej. Det förra yrkades af tretton

verkets medlemmar, anförda af en Linderstedt; och

det sednare af elfva, anförda af Fredenstierna, hvil-

ken sistnämnde påstod, att hofrätten hade hvarken

pligt eller rättighet att blanda sig i denna eller i

andra sådana göromål, som tillhörde endast rege-

ringen. En bland de afgifna rösterna var tvetydig;

om den räknades till sednare åsigten, skulle antalet

varit lika på båda sidorna. Tvisten härom varade

länge, men albröts, dä man fick veta, att rådet bi-

fallit konungens begäran.

Kommers-l:olle() ii president var Oehlreich, den

bekante statsrätts-läraren och utgifvaren af Ärlig

Svensk. Han aflät flere förklarinsar af samma halt,
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som Fredenstierna, och i fråga om lydnad eller olyd-

nad, riksdag eller icke riksdag ville han ej tillåta

någon omröstning. En sådan blef dock framtvingad

och utföll så, att sex ville nedlägga sina göromål,

två ville halva uppskof och tre ville efterkomma
rådets befallningar. Om lagligheten af denna om-
röstning uppkornino långa tvister, hvilka dock. lik-

som de i hofrätten afbrötos vid underrättelsen om
rådets eftergift.

Statskontorets president, .lohan Löwen, sökte

undandraga sig all närmare inblandning i öfverläggnin-

gen. Ämbetsverket sjelft ville ej heller omedelbart

ieltaga i de andra kollegiernas den 17 December
verkställda beskickning till råds-regeringen; men
vägra(!e dock utbetala en af rådet utfärdad extra-

ordinarie anvisning på penningar, och förklarade,

men först sedermera, att kontoret visserligen

icke inställde sina göromål, utan skulle fortfa-

rande utbetala alla i stat anslagna medel ; men
deremot icke sådana extra-ordinarie utgifter, som,
innan konungen återtagit styrelsen, blifva af rådet

anbefallda.

Kansli-kollegium hade till ordförande J)iiben,

en bland de mest framstået)de .Mössorna, Iivilkeri

dock var af sjukdom hindrad från att inlinna sig.

I hans ställe leddes öfverläggningarna af äldsta le-

damoten, Mathias Her)zelstierna, densanuiie, som af

reduktions-riksdagen dömdes att återbetala stora

summor, som han ur |)ostverkets kassa u|)pburit *).

Efter någon tvekan ocli en dags up|)skof beslöt ver-

ket, att liksom de andra kollegierna nedlägga shi

mnbcts-vcrksanilict.

Stockliolms magistrat och äldste under ledning

af Hattarnas anhängare Lantingshausen förklarade

sig inför rådet halva fattat samma beslut -). En

') Sid. 111.

') I sjelfvn protokollet liises dock följande ord. Mngistralena

ledamöter jvrliarcde vnhäUigl, det deras meniiuj icke är att un-
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bland magistratens medlemmar hade dock röstat

för ijppskof och två andra för rådets äsigt. Bland
dessa sista var borgmästaren Sebaldt, hvilken för-

klarade, att magistraten icke hade rättighet att

blanda sig i regeringens göromål, utan skyldighet

att åtlyda dess befallningar. Bdta är. sade han,

livad mig åläggcs af grundlagarna och af min på
dem aflaggda cd^ vid hviUcens ohrottsUga cffcrlef-

nad jag vet mitt timliga och eviga väl vara för-

linippadt. Han nöjde sig icke med denna (lere

gånger pä rådhuset upprepade insaga; utan då öf-

verståthållaren och magistraten gingo upp och inför

rådet aflade ofvannämnde sin förklaring, följde Se-
baldt med och uppläste och fick i rådsprotokollet

införd sin protest mot ämbetsbrödernas åtgerd.

Den 19 December om morgonen hade hvarken
statskontoret, kansli-kollegium eller magistraten fat-

tat sina ofvanbeskrifna sista beslut; men konsisto-

rium och en del af hofrätten och kommers-kolle-
gium hade ådagalaggt en viss benägenhet för råds-

herrarnas åsigt. Dessa tycktes ock kunna räkna

på några bland gardets officerare samt på fiottans

manskap, hvilket stod under befäl af Mösspartiets
anhängare, amiral Falkengren. Från de fyra för

sjukdom frånvarande rådsherrarne Diiben, Gyllen-
stierna. Horn och Reuterholm hade ock inkommit
betänkanden, som afstyrkte hvarje riksdags-kallelse,

innan oftanämnde klagoskrifter blifvit granskade.
Dessa betänkanden voro ock uppsatta i kraftfulla

och bestämda ordalag; i synnerhet Reuterholms.
Han fordrade tid att undersöTia Jclagoskrifterna och
verJiliga förhållandet; ty att taga sitt beslut endast

på höft vore en rådsp)erson ovärdigt, och Beuter-

dandraga sig sina ordinarie sysslor, utan de vilja hädanefter som
hittills dermed fortfara, så vidt hos dem står till görandes. Huru
motsägelseu mellan detta protokoll och det iuför rådet afgifna

yttraudet skall förklaras, veta vi ej.
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hohn^ för sin del^ ville hänna och begripa den sak^

öfver livilhcni lian sJaille yttra sifj. Med hänsyn till

oron i staden tillstyrkte han kraftfulla försigtighets-

niätt, tydligen i afsigt att, om så behöfdes, styra våld

med våld, för hvilket ändamål han ock ville inkalla

Upplands regemente, som stod under Rudbecks be-

fäl. Tillika föreslog han, att alla i detta mål
hållna rådsprotokoll måtte ofördröjligen befordras

till trycket och kringsändas till landsorterna, så att

folket måtte få kunsJcaj) om sakernas rätta sam-
manhang^ hvilket vore det verksammaste medlet att

vederlägga alla grofva, kringsiwidda osanningar
och att bortjaga alla på väggarna målade sx>öken.

Dessa omständiglieter tillsamman stärkte rådsher-

rarnas mod, och när de om morgonen den 19 De-
cember samlades pä ämbetsrummet, tycktes de flesta

ämna vidhålla sina förra åsigter, ehuru jäsningen i

staden var stor, och oroliga hopar också nu sam-
lades i grannskapet. Flertalet af de tillstädes-va-

rande rådsherrarna beslöt ock, att frågan om riks-

dags-kallelse icke borde afgöras, innan klagoskrif-

terna blifvit undersökta; men att rådet skulle än
en gång vända sig till konungen med ödmjuka fö-

reställningar och böner om afsägelsens återtagande.

Underrättad härom, lät dock Adolf Fredrik i förväg

tillkännagifva, ait deras beskickningar och böner
skulle blifva fruktlösa; ty lian ämnade vidhålla

sitt en gång tagna beslut. Samtidigt härmed in-

funno sig i rådet Fersen och Karl Ehrensvärd. Den
förre berättade, att statskontoret vägrat utbetala

penningar till ailönande af den extra patrullering,

rådet begärt; men att gardets kaptener hade ur egna
kassor sammanskjutit nödiga model dertill, och att

den förstärkta viikthållningen kuiuiat hittills endast

på sådant sätt bestridas; men både Fersen och
Ehrensvärd tillkäimaLråfvo, att de till följe af den
allmänna jäsningen icke längre kunde ansvara för

sina troppars hållning. Efter dem inträdde justitie-
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känsloren Stockenström, hvilkcn tillkännagaf, att

emedan bevakandet af lafjarnas cfterhfnad och af
folkets fri- och rättujhetcr vore en vid hans äm-
bete fästad 2)liyt, borde och ville han uttala sin
öfvertygelse derom, att ständernas sammankallande
vore lika oundgängligt som af folket efterlängtadt,

hvilkct sednare genom företeelserna i hufvudsta-
den nogsamt intygades. Uti detta sitt anförande
lade Stockenström serdeles tonvigt på ordet folket.,

på dess längtan efter riksdag och på folkombudens,
ständernas, rättighet att i närvarande svära belä-

genhet blifva rådfrågade. Efter honom inträdde

kansli-kollegii och statskontorets ombud, hvilka till-

kännagäfvo sina nyss omtalade beslut om fullkomlig

eller delvis inställning af sina göromål. Man visste

ock, att snart skuile öfverståthållaren jemnte om-
bud från magistraten infinna sig med samma bud-
skap, hvilket ock skedde.

De llesta vigtigare ämbetsverken hade således

nedlaggt sina göromål, och medel att tvinga dem till

lydnad och förnyad verksamhet saknades; emedan
man ej kunde lita på de i staden varande trop-

parna. Detta mångsidiga och bestämda motstånd,
hvilket helt tvärt afbröt regerings-ärendernas gång,

bröt också rådsherrarnes föresats och saf dem til-

lika nödig och laglig anledning att densamma nu-
mera frångå; ty sammanfattningen af dessa alla om-
ständiuheter kunde med skäl kallas »en oförmode-
lig händelse., på hvilken riksens välfärd och stän-

dernas frihet berodde»^, och både regerings-form

och riksdags-ordning tilläto och ålade rådet att i

sådan händelse genast sammankalla riksdag. Beslut

derom blef nu ock af alla rådsherrarna fattadt,

och som skäl anfördes, dels grundlagens nyss åbero-
pade föreskrift, dels rådets önskan att skaffa stän-

derna tillfälle att sjclfva bevaka sina fri- och rät-

tigheter. De fleste rådsheirar tillade ock, att de
medgifvit urtima riksdag, icke af öfvertygelse om
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någon dess nödvändighet eller nytta, utan af om-
ständigheternas, de beti/dcmde och hesynnerliga

omständigheternas tvång; eller som De Geer ut-

tryckte sig, af de härvid förekommande olagUghe-

ternas tvång. Gyllenstierna anmärkte, att under
sig nu yppade företeelser voro rådslagen ichc fria;

och, slutade lian, inför Gud, riksens ständer och
Jivar redlig om sitt fädernesland ömmande svensk

förklarar jag mig vara oskijldig till alla de ore-

dor, som af riksdagskallescn kunna föranledas.
I och med denna rådets eftergift var dörren öpp-
nad för de tre tillämnade riksdags-försöken, Hat-
tarnas att undantränga Mössorna, hofvets att öka
konungamagten, och bådas att öfverändakasta re-

duktions-riksdagens beslut och åtgerder ').

Sedan rådet formligen uiedgifvit riksdags-kal-

lelsen, återinträdde Adolf Fredrik i rådkammaren och
förklarade dervid, att det varit den gudomliga försy-
nen, som styrt denna sak så, att han numera
kunde föra sitt konungsliga regemente med förnö-
jelse och med den glada förho2^2^ning att snart
kunna hjelpa sina trogna undersatare ur den nöd,

öfver hvilken de allmänt klagat. Han lofvade ock,

att inför ständerna ådagalägga, huru hans upp-
förande vid detta tillfälle varit lagligt och tillika

nödvändigt för bibehållande af svenska folkets fri-

och rättigheter, och han slutade med följande ord:

mitt samvete förebrår mig häridinnan alldeles in-

gen ting, och hvad i dessa dagar förelupit, torde

'
) Hösten 1788 krinsspriddes niSiiga ströskrifter, i afsigt

att uppreta ofrälseständen mot adeln. Det i ofvaustSendu ka-

pitel beskrifna uppträdet blef i en bland dem beskrifvit p8
följande sätt. Ar 17(!8 sökte den arintoh-atiskn faktionen nyttja

den allmänna nöden och det ämui allmännare migsiiujet att upp-
rätta en constitution, som skulle stadga deras herravälde öfver na-
tionen. Utom hofvets verksamvia och kostsamma operationer hade
vi redan den gången blifvit i deras bojor slutna. (Riksark. Histor.

Ilaudl. frun Gustaf TILs och Gustaf IV Adolfs tid, 2. Företal

till riksdasen 178".».)
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till fyllest visa, huru menlösa mina afsigter varit.

Jag hyser och sjclf den fasta öfvcrtygelse, att^ hvad
jag gjort, skall af hade samtid och efterverld gil-

las. Glad öfver, att alltsammans var lyckligt förbi,

skall han hafva till någon bland sina förtrogna

sagt: det skall hläsa mänga väder, innan jag
en annan gäng nedlägger min spira ').

Reuterholm hade under den svårasto brytnin-

gen varit af sjukdom hindrad från att infinna sig i

rådet. Men sedan nu riksdags-kallelsen var af hans
kamrater bifallen och af konungen antagen, aflät

också han sitt bifall, dock beledsagadt af några be-
tydelsefulla anmärkningar. Han förklarade sig näm-
ligen oförändradt vidhålla sin tillförene uttalade

öfvertygelse om rikdagens ohehöflighet; ty denna
åsigt hade icke hlifvit ridjbad, hvarken genom nskri

eller oljud» af de större eller mindre hopar, som
voro missnöjda med förra riksdagens åtgerder; ej

heller genom kammar-kollegii berättelse, hvars in-

nehåll icke var undersökt; ej heller genom några
kollegiers och ämbetsmäns förklaringar, ty rege-

rings-magten var anförtrodd icke åt dem utan åt

riksens råd, hvilka voro ständernas dertill hefull-

mägtigade ombud och således de, som egde att be-

falla, kollegierna deremot endast att lyda. Men
när nu dessa ämbetsverk nedlade sina göromål; när
hela staden sväfvade i oro; när gemene man, i sin

okunnighet, kunde genom »listiga inblåsningar» lätt

förledas till förtviflade-) idbrott; och när sjelfva

soldaterna icke vore att lita på, då lemnade också

Reuterholm sitt bifall till riksdags-kallelsen ; men
ville att uti densamma skidle för hvar man till-

kännagifvas, det icke riksens råd utan kollegier

och några ämbetsmän vore orsaken till all deri-

') Arkivet på Bergshammar. Strödda anekdoter af K.

F. Säck.

2) Desperata.
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genom Jcommande oro och tunga; Reuterholm för
sin del ville livarJcen inför Gud eller menniskor

försvara dtgerden. Detta sitt anförande lät han

nu nere dagar efteråt införas i rådsprotokollet och

sedermera genom trycket ailmängöras. Prins Gustaf

kallade dessa hans skrifter n^a toherier ^) ; men
hvarken prinsen eller någon annan har formligen

anklagat eller sökt vederlägga dem, ej heller de

andra motsträfviga rådsherrarnes anföranden, oak-

tadt dessas ganska närgångna innehåll. Man ansåg

klokare att icke låtsa om deras skarpa ord utan om
möjligt tiga ihjel dem medelst att lemna den stora

allmänheten i fullkomlig okunnighet om dem och

deras innehåll. Man lät derföre konungen i milda

ordalag försäkra rådsherrarna om sin nåd, ynnest

och vänsha]), alldeles som ingen oenighet förefun-

nits. Målet var vunnet, men medlen dertill och

striden derom ville man sä mycket möjligt hegrafva

i glömska. En märklig företeelse i den vägen hör
ej förbigås. Kammarkollegiets omtalade beskrifning

om landets nöd nppgafs vara grundad på lands-

höfdingarnas berättelser. Rådet begärde fä granska

dessa berättelser och anhöll slutligen om blott två

dagars tid dertill; men det afslogs-). Nu och
sedan striden var afgjord, begärde man att till tryck-

ning utbekomma besagde landshöfdingarnas berät-

telser; men det blef af kammar-kollegium enligt

Hermansons rad förvägradt ^j.

Vid detta tillfälle aflade prins Gustaf första

profvet på sin stora förmåga att förbereda och gc-

nomdrifva en statshvälfning, och nu beskrifna upp-
träde var med hänsyn till både sak och sätt en

') Nouvelles folies. Uppsala. Gust. papp. dagboken
för den 24 Febr. 1709.

2) Se sid. 270.

3) Kaniniar-koll. prot. d. 20 Dec. 1768.
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förelöpare, till hvad sedermera åren 1772 och 1789

utfördes. Otvirvelaktipt är, att han vid nu ilril^a-

varandc hrytning var Hof-Hatt-partiets verksamma-

ste personlighet, och det var visserligen med rätta,

som han, stolt ölver den vunna segern, tillerkände

sig äran deraf; — dock, om det var någon verklig

ära att halva hidragit till öfverändakastande af re-

duktions-riksdagens åtgerder och till möjliggörande

af reaktions-riksdagens, detta må läsaren hedömma.
Prinsen hade dock segrat. Det jenudorelsevis högre

mått af tillgifvenhet och förtroende, han mången-
städes förvärfvat, gjorde ock saken för honom myc-

ket lättare, än den varit ior Lovisa Ulrika. Denna
furstinna insåg genast hela förhållandet och segrens

både orsaker och följder, ingendera dock med oblan-

dadt välbehag. Ehuru glad öfver sjelfva framgången,

var det likväl med missnöje och afund, hon dervid upp-

täckte, huru stort inflytande sonen redan vunnit, och

det långt större, han framdeles skulle vinna, och

derigenom försvaga hennes eget. Sina tänkesätt

dervid kunde hon ej heller dölja, och de bidrogo

ej litet till ökandet af oviljan emellan moder och son

och till försvårande af den sednares ställning.

Att i allmänhet Hattpartiet understödde före-

taget och pådref riksdagskallelsen är ofta anmärkt,

och visade sig tydligen genom den nära del. Her-

manson, SchetTer och Stockenström ni. fl. togo i

både förberedelser och utförande. Anmärkt är, att

flere det dåvarande Hattpartiets förnämste herrar,

Augustin Ehrensvärd, Ekeblad, Fersen och Karl

SchelTer voro aktningsvärda män. Också har ingen

bland dem, undantagandes SchefTer, oss veterligen,

tagit närmare del i de stämplingar, deras partivän-

ner vid detta tillfälle förehade. De höllo sig tvärtom

på något afstånd från rörelsen; ehuru älven de ön-

skade urtima riksdag. Fersen framstod också nu

på sitt vanliga försigtiga och medlande sätt. Han
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är, skref danska sändebudet i), den ende, som un-
der alla andras ömsesidiga förbiffring mägfar med
lugn befraJcfa sakerna och hedömma det verkliga

förhållandet.
Mössornas ledare hafva icke, oss veterligen, under

dessa häftiga brytningar tillåtit sig några serdeles klan-

dervärda stämplingar eller åtgerder, undantagande
förbindelserna med de främmande sändebuden. Att

likväl också inom deras parti magtiystnad och egen-
nytta förefunnits, är mer än troligt. Men den lå-

gande värma och det oförfärade sätt, hvarmed De
Geer, Funck, Gyllenstjerna, Reuterholm och Uibbing

kämpade mot öfvermagten, och ännu efter nederla-

get försvarade sina åsigter, är ett högt talande vitt-

nesbörd om upprigtighet, pligtkänsla och mod. De-
ras iiisagor vid det slutligen framtvingade bifallet,

och deras förutsägelser om den blifvande riksdagens

följder visa ock, att de genomskådade Hof-Hatt-

partiets egentliga och slutliga afsigt, nämligen att

öfverändakasta reduktions-riksdagens åtgerder. Den
kraft och ihärdighet, med hvilka de kämpade mot
lirtima riksdags-kallelsen, var ock tvifvelsutan en följd

af deras iiuieriiga öfvertygelse om rättvisan och

nyttan af den förra riksdagens åtgerder och tillika

af deras djupt kända pligt att dem i det längsta mot
det nu tillämnade anfallet försvara. Till sin ära och

enligt sin vana hade Mössorna, fastän ingalunda fläck-

fria, likväl icke för målets vinnande tillgripit så ta-

delvärda, sä brottsliga medel som de, hvilka ofta af

motpartiet användes. Men till sin olycka och en-

ligt sin vana, saknade de ock just under de vigti-

gaste brytningsdagarna tillräckligt framstående ledare

') Den 2" Dec. 1768. Fersea har dock blifvit beskylld lör

jiartiskhet deruti, att hau till den del af gardet, som skulle följa

konungen till Norrköpings riksdag, utvalde sildaua kompanier, hvil-

JcL\ä befiil hörde till Hattpartiet.

Fn/xelU Ber. .VLl. 19
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och talemän. Uudbeck, partiets anseddasto [»erson-

lighet, var ej medlem af rådet; kansli-presidenten

Löwenhielm var död och hans plats ej återbisatt,

och de utmärkta rådsherrarne Duben och Kciiter-

holm lågo sjuka. Partiets ledning föll alltså i hän-

derna på äldsta närvarande rådsledamoten Friesen-

dorff, hvilken var allt för svag och vacklande att

kunna under så svåra omständigheter gifva stöd

och sammanhållning ät motståndet. Måhända var

också detta tillfälliga personal-förhållande en bidra-

gande orsak till den ifver, hvarmed Hof-Hatt-par-

tiet sökte just då genomdrifva sitt förslag.

TRETTIONDE KAPITLET.

TVISTER OM STÄLLET OCH SÄTTET FÖR RIKS-

DAGENS HÅLLÄNDE.

År 1766 hade det då rådande Mösspartiet i riks-

dags-beslutet inryckt den bestämda föreskrift, att stän-

dernas nästa sammanträde skulle hållas i Norrköping.

Det visste nämligen, att bland i Stockholm varande olfi-

cerare, ämbetsmän och borgare funnos många, som voro

missnöjda med reduktions-riksdagens åtgerder och

derföre skulle vid ett blifvande riksmöte söka dem
Öfverändakasta och för sådant ändamål understödja

Hof-Hatt-förbundet, om hvilket allt äfven hvarje-

handa hotelser öppet uttalades. Dessa de båda par-

tiernas stridiga beräkningar voro den inre och egent-
liga orsaken till den tvist, som nu öppnades. Så
länge det var fråga om, huruvida någon urtima
riksdag skulle sammankallas eller ej, hade Adolf
Fredrik visat sig likgilltig om stället, ehuru mycket
angelägen om saken. Men knappt var kallelsen

beslutad, förr än han liksom hela Hof-Hatt-förbun-
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(let fordrade, att ständerna skulle sammanträda i

Stockholm. Som skäl mot Norrköping anfördes

flyttningens besvär och kostna<l, ställets brist på
rum, frånvaron af de handlingar och ämbetsmän,
som skulle rådfrågas, tungan för allmogen att från

Stockliolm ditfrakta alla behölliga personer och
papper, m. m. Som ytterligare skäl anmärkte Adolf

Fredrik, att def gudfruJäiga svenska folket slidle finna
oanständigt, om man, såsom föreslaget var, be-

gagnade en hlnnd Norrhöjnngs kyrkor till verlds-

liga riksdags-öfverläggningar; — och likaledes, att

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika hade den »men-
lösa längtan» att fa på Stockholms slott med mild-

het och kärlek mottaga ständerna; — likaledes,

att de kungliga harnen och i synnerhet den ny-
komna kronprinsessan hörde vänjas vid att umgås
med ständerna och att älska dem såsom de trog-

naste väktare för konung, lag och frihet, o. s. v.

För Stockholm talade således hela Hof-Hatt-förbun-

det, och hufvudstadens borgare serskildt till följe

af de ökade inkomster, en riksdag i Stockholm
måste åt dem medföra.

Möss|)artiet och hela rådet, undantagande Hjärne

och Wallvik, röstade för Norrköping; men deras

hufvudsakliga nästan enda anförda skäl var, att

ständerna sjelfva hade 17(»<i bestämt sig för nämnde
stad och tillika föreskrifvit, (df 'dit, som jxi riks-

dag beslöts (således älven föreskriften om riksdags-

ort), borde utan hinder, förtydning eller uppehåll

af kunglig majestät och af d^css ämbetsmän be-

fordras till omedelbar verkställighet. Till följe af

dessa föreskrifter och af rådsilertalets derpå grun-

dade i)eslut blef ock afgjordt, att riksdagen skulle

hållas i Norrköping.

Svårare blef tvisten om det sätt, hvarpå rege-

ringen borde under tiden vårdas. Rådets llertal

beslöt, att för riksdags- och andra vigtigare ären-

(lers behandling; borde fem till sex rådsherrar åt-
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lolja körningen till Norrköping; men att de ölriga

skulle stanna i Stockholm och der sköta de vanliga

liipande göromålen. >3ed understöd al' Hjärne och

Wallvik, invände dock Adolf Fredrik, att han skulle

dymedelst skiljas frän allt deltagande i de riksvår-

dande mål, som i Stockholm lörekommo, och der-

före blifva betraktad som ohehöflig, som afsatt:

och att de i Stockholm qvarblilna rådsiierrarna

deremot skulle komma att hade råda. och regera.

Till försvar för sin ätgerd anförde rådet, att

den afgörande kommga-magten var enligt grund-

lagen fästad, icke vid Jcomingens 2mrson, utan

vid rådets flertal; — att detta ensamt afgjordc

hesliden, antingen konungen vore när- eller från-

varande; — att i många andra fall hade rå-

det alltid arbetat på olika afdelningar : — och

att i alla händelser måste hvarje ätgerd nu på
samma sätt som eljest bekräftas genom konungens
underskrift, och att han således ej kunde nu mer än
förut betraktas som ohehöflig eller afsatt. Adolf

Fredrik fortfor dock att framställa förslaget såsom
ett försök att göra de i Stockholm qvarblifna riksråden

till envåldsherrar öfver styreiseu, och härom uppstod

nu en bland de skarpaste skriftvexlingar, som meliaii

konung och råd blilvit under liela frihetstiden förda.

1 ett till rådet den 22 Mars 1709 iniemnadt be-

tänkande vidhöll konungen sina åsigter och slutade

med följande förklaring. Jag anser rådets nu be-

slutade ätgerd vara ett uppfenhart inbrott i grund-
läggen, ett egenmägtigt förkränkande af den kung-
liga högheten och ett sjelftaget herravälde, som sven-

ska folket aldrig erkänt eller någonsin kan er-

känna. Detta mitt yttrande låter jag 7iu genast
medelst trycket komma till samtlige mina trogna
undersåtares kunskap. Det blef också oförtöfvadt

tryckt och i landet kringspridt.

Redan den 28 Mars hade rådet sitt svar fär-

digt. Det upptog och sökte med redan anförda
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skäl vederlägga AdolC Fredriks äsipter och påståen-

den. Dessutom och med anledning af hans mot
riksråden rigtade beskyllningar svarades: vi riksens

råd dela häriiti liJca oblidt öde med sjelfva rik-

sens ständer. Vi föra oss näml. till minnes^ huru
eders majestät i ett utlåtande af den 20 Novem-
ber 1766 förklarade sitt missnöje med flere stän-

dernas åtgerder och sade, att eders majestät hlifvit

genom dem gjord till den förste träl i Sverge
samt tvungen att hifalla skadliga och grundlags-
vidriga åtgerder^ tvungen att umgås med sådana
personer^ som eders majestät tnissfirmat o. s. v.

Vi minnas ock, huru eders majestät vägrat sin:

underskrift på heshit, som ständerna sjelfva fat-

fat, t. ex. onf lagarnas verkställighet; huru ers

majestät icke velat mottaga eller ens afhöra rådets

förnyade ödmjuka pjåminnelser om ständernas rät-

tighet att sjelfva stifta de lagar, efter hvilka de
skola styras. Sådant uppförande, torde ers ma-
jestät finna, är ingcdunda enligt med grundlagen,
ej heller med eders majestäts dyra konunga-för-

säkran. När nu ytterligare ers majestät heskyller

ständerna för olagligheter och sätter deras lag-

stiftningsrätt ifråga; — när riksråden hlifva,

såsom nu skett, tvungna till åtgerder, som de anse
vådliga; — när underordnade ämhetsmän icke

vilja lyda lagligt gifna hefalln ingår ; — när eders

majestät inför hela allmänheten anklagar sina
rådsherrar för de oförlåfligastc hrott; då synes
tydligen, att rike och regeringssätt sväfva i fara.

Vi, för våra personer, längta numera inner-

ligen efter riksens ständers snara .sanimankoiusf,

på det de må sjelfca taga vård om folkets rätt

och lagarnes helgd. Inför dessa ständer., såsom
de rätta redofordrarne; — inför det strängaste sam-
vetes domstol, och inför efterkommande slägten

skola riksens råds gerningar ådagalägga, att dit

icke gjort något >i)d/rott i rikets gruudlagar».
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Afvcn denna skrift blof straxt aiMioiii trycket befor-

drad till allmänhetens kännedom.
Det närgånirna innehållet och skarpa språket i

dessa ömsesidiga beskyllningar visade, att ingendera

parten ämnade gifva efter. Kiksrridon hade visserligen

bifallit riksdagskallelsen; men förklarade dock både

ofta och öppet, att sådant skett till följe af nöd-

tvång men icke af öfvertygelse och fri vilja. Det

sägs tydligen, att de hoppades, det ständerna skulle

ställa sig pä rådets sida ungefär så, som i likartadt

fall skedde i början af riksdagen 1755 ',. fJåda

parterna sökte ock vinna dessa magtegande ständer

och deras bevågenhet. Oaktadt konunga-paret och

i synnerhet Lovisa Ulrika flere gånger yttrat häftigt

missnöje mot folkombuden och långa tider bortåt

undvikit deras åsyn, hördes dock Adolf Fredrik nu-
mera i sina inlagor tala med ömma ord om samma
ständer såsom trofjne väktare för honunfj^ lag och

frihet^ och om sin och Lovisa Ulrikas längtan att

få med hiddhet och kärlek dem mottaga, o. s. v.

Likaså talade ock rådet om sitt bemödande nu som
alltid att försvara ständernas fri- och rättigheter

samt lyda deras föreskrifter. Vanliga tankegågen

och ordasättet härutinnan voro, hos konungen, att

han ville genom urtima riksdagens sammankallande
häfda svenska folkets och ständernas rättighet att

hlifva hörda öfver sina vigtigaste angelägenheter; —
hos rådsherrarna deremot, att de i egenskap af an-

svariga ombud ville genom sträng åtlydnad för stän-

dernas föreskrifter och genom strängt upprätthål-

lande af ständernas lagstiftnings-rätt försvara den

inagt, som grundlagen åt folkets ombud tillerkänt.

Det sätt, hvarpå så väl konungen som rådet hän-
sköto sin tvist till ständernas afgörande, och det

smicker, hvarmed dessa sednare från båda hällen

uppvaktades, måste nu liksom 1755 i betydlig mån

M 39. 129, 130.
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alstra och utveckla hos iolkombuden ett ganska

vådligt sjeltförtroende och öfvermod.
Den egenthga tvisten med dithörande uppträden

blef af de främmande sändebuden bedömd på helt

olika sätt. De från Wien och Paris ställde sig van-
ligtvis på konungens sida och klandrade rådets åt-

gerder såsom obilliga och olagliga; hvarjemnte frans-

mannen i vanlig autokratisk anda tadlade och gäc-

kade Sverges fria statsskick såsom en tom outför-

bar tankebild, eller såsom en platonsh eller meta-
fysisk statsforfatfning *). Preussiska och danska
sändebuden deremot togo nästan alltid rådet och

dess åtgerder i försvar; men tadlade hofvet och

det stundom med rätt skarpa ord. Just nu omta-
lade tvister beskref den sistnämnde -) på följande

sätt. Körningens insaga och rådets svar visa den
inbördes oviljan sand den förres afsigt att an-

gripa det scdnare^ hvars sak dock är rättvis och

af hvarje frihetens vän gillad. Anfallet har gif-

vit rådsherrarna anledning att genom ett tryckt i

alla landsorter läspridt svar framlägga., huru ko-

nungen allt från sitt äntrade till regeringen sökt

stifta oenighet inom rådet, nndergräfva ständernas

fri- och rättigheter samt tillvälla sig en magt.,

som är stridande mot grundlagarna och mot den
försäkran, lian sjelf besvurit.

") Emedan iitrikeä iniuisteriets arkiv i Paris nu i flere ar

varit stiingdt för törtiittaren, har han icke kunnat om franska

niissjouens ätgerder och omdömen rörande Sverije lerana någon

utförligare berättelse, hvarken för detta eller de näst föregående

aren.

^; Danska min. Ju el till reser ins^en i Köpenhamn
d. 4, 7, April 17t)9.
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TRETTIONDEFORSTA KAPITLET.

HO?-HATT-rÖRBUNDETS RIKSDAGS-FÖRBEREDELSER.

Förbundets mest framstående personligheter

känna vi redan; likaså, att det förnämliirast var
sammansatt af tvä olika flockar, hvardera med sina

olika ofta uppräknade syften. Dessa förhållanden

kände ock franska sändebudet Modene ganska väl;

och regeringen i Frankrike hade ålaggt honom att

numera understödja, icke som förut Hattarna, utan
endast hofvet och dess magtutvidgnings-försök. I

enlighet dermed förklarade han sig alldeles icke

ämna bispringa Hof-Hatt-lörbundet vid dess gemen-
samma anfall mot Mössorna, så framt ej Hattarnas
ledare i förväg utfäste sig att vid den blifvande

riksdagen förhjelpa konungamagten till den utvidg-
ning, Frankrike ansåg behöflig. Svenska hofvet,

franska sändebudet och Fersen m. fl. uppgjorde
fördenskull ett förslag, som upptog de punkter, i

hvilka besagde utvidgning borde beviljas. Det blef

af Hermanson och Stockenström fattadt i pennan
och derpä föredraget och gilladt vid ett möte, som
hos Modene hölls mellan Duwall, Fersen, Gyllen-
borg, Höpken, Pechlin, F. U. Rosen, SchelTer,' Sin-
clair och Stockenström. Sedan dessa herrar antagit

förslaget, lofvade Modene utbetala de till Möss-
regeringens störtande erforderliga summorna, och
förtroendet om dessas fördelande lemnade han åt
Fredrik Ulrik von Rosen. Denne, en son af den
gamle karolinen, lefde i trånga omständigheter i) och
mottog fördenskull uppdraget. Men han hyste i

hjertat mer tillgifvenhet för Hattarna än för hofvet.

') Preuss. min. br. d. 27 Jan. 17C9 säger, att han hade
lör två ar sedan gjort konkurs.
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Sinclair lemnade honom väl en Hsta jiå de konunga-

parets trogna anhängare, som företrädesvis hörde

understödjas; men Rosen följde ej alltid anvisningen,

utan gaf fransyska medel åt många andra personer,

hvilket torde hafva i sin mån bidragit till den för

hofvet olyckliga utgången. För öfrigt säges, att

Höpken, Rappe och Pechlin icke med godt hjerta

ingingo i den öfverenskomna planen ^]. I synnerhet

var Pechlin motsträfvig. För att öfverbevisa honom
om hofpartiets styrka och sannolika seger, var dä

Lovisa Ulrika nog oförsigtig att anförtro honom det

papper, på hvilket dagarne före Adolf Fredriks tron-

afsägelse i December I7(i8 Hermanson, Hjärne,

SchefTer och Stockenström hade skriftligen lofvat

vid den blifvande riksdagen understödja hofvets

magtutvidgnings-planer -). Huru dyrt hon seder-

mera fick plikta för detta förhastande, skall snart

visa sig.

Penningar til! värfvande af anhängare blefvo nu

af franska hofvet utbetalade, och stora summor
kommo för sådant ändamål till Sverge •'). De miss-

nöjda handelsmännen (Irill, Lefebure och Kierman*)
sägas ock halva otTrat 30,000 plåtar endast för riks-

dagsmannavaien i Stockholm •'). Som lockmedel

användes äfven löften om återupprättande af ma-
nufaktur- och af riksens ständers-kontoren samt af

tullarrende-societeten med dessas sysslor och löner,

samt bankens öppnande för nya lån; alltsammans

nämligen i fall den nu varande .Miissrcgerintien blefve

störtad. Flere skrifter i dvlik anda utgåfvos, hvar-

') Arkivet pa Stafsuiul. P ro iii e rn oria liiranile hofvtts

planer till 1771 ärä riksdau;.

-) Sid. 2t;o.

•^) Preiiss. iiiiii. liref d. iJ .I;iii., 17 Febr. och 17 April

1 7 (ii».

•) Menas vjil deras arfvii!i;!»r, cineclan Kierninn hrule dött

17ti6 cch Letebure 17()7.

°) Danska min. b ref d, lö 1'ebr. 170'.>.
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jemt)te man suklo hindra likartade åtgcrder af den

motsatta sidan. I landsorterna arbetade ock ute-

liggare i samma anda. och man berättade der-

om bland annat också följande uppträde. Hof-Hatt-

f()rl)undet önskade naturligtvis utesluta den mycket

ansedde landtmannen Josef Hansson, hvilken vid

reduktions-riksdagen varit bondeståndets taleman

och ledare, och man hade älven lyckats ställa sä

till, att han blef förbigången vid valet i det härad,

der han sjelf bodde. .Men lian hade egendom också

i ett annat, hvarest man förtvillade om möjligheten

att kunna honom utestänga. J)ä tillgreps följande

medel. Aftonen före valet kom till valstället en

resande, som med bedröfvelse i ord och ansigte

berättade, att han dagen förut sett, huru en häst

skenade med Josef Hansson, och huru denne så illa

skadades, att han genast ailed. Följden blef, att

bönderna beklagade olyckan och valde en annan riks-

dagsman \). För att inverka på allmogen sägas ock

hofvets utliggare hafva omtalat, Jmm myclcet Adolf
Fredrik älskade sina nndersutare, och huru han
f/erna ville nedsätta deras skatter till hälften, om
han hlott hade magt dertiU -). För att upp-

reta både allmoge och ståndspersoner anmärkte man
ock både ofta och med bitterhet, att Mössorna ge-

nom sitt ändrade system icke kunnat skaffa staten

några underhålls-medel från den nya bundsför-

vandten England, men deremot förspillt de dryga

subsidier, den gamle bundsförvandten Frankrike

gifvit. Det var ungefär samma skäl, hvarmed man
1738 sökte uppreta svenskarna mot Arvid Horns
fredliga statskonst. — Hvad, som mångenstädes och

allra mest i bergslagerna inverkade pä allmogen,

var. att under den förra tiden af hög kurs och

') Om sättet för Josef Hanssons uteslutande lärer dock fin-

nas en annan berättelse, h vilken vi likväl icke lyckats anträffa.

-) Danska min. br. d. 15 Febr. 1760.
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lägl sedelvärde hade kol, dagsverken, föror och an-

uat arbete stigit i namnvärde till mer och mer liöga

summor. Men när nu det verkliga penninge-värdet

steg, sjönko naturligtvis priserna på nämnde varor

och arbeten. Att dock denna minskning gällde

blott penningarnas namnvärde, icke deras inre, om
vi så få säga, varuvärde, detta kunde icke straxt visa

sig och således ej heller af allmogen genast fattas.

Följden blef naturligtvis ett missnöje, som Hof-Hatt-
fÖrbundets utliggare kunde lätteligen bearbeta och

begagna till retemedel mot Mössregeringen, hvilken

i verkligheten också var den, som framkallat be-

sagde för tillfället kännbara svårighet. Här må ock
nämnas, att det anfall, som 17(iG gjordes mot
jiresternas vederlags-spannemål, i förening med de

stränga räfster, samma riksdag anställde med mänga
andra ämbetsmanna-löner, hade ingifvit presterna

on viss farhåga för dylika efterräkningar äfven mot
deras eget stånd, hvarföre också många bland dem
icke ogerna ville afskeda .Mössregeringen och få de

frikostigare Hattarna tillbaka. Till följe af alla dessa

förhållanden, fransyska mutor, enskilda eller stånds-

egen nyttor, misstag eller fördomar samt sluaa och
enträgna bearbetningar utföllo valen med betydlig

öfvervigt till fördel för Hof-Hatt-förbundet. l'ndor

förra riksdagen hade Serenius varnande sagt Lovisa
Ulrika, att öfrerhetcn alltid borde stå 2><"( sanrniri

sida som nationen. Genom m\ hållna riksdags-

manna-val tycktes detta hafva blifvit händelsen, hvar-
före äfven drottningen helsade til! Serenius och tac-

kade honom för det (joda rådet., livilket, sade hon,
jag också har följt och derigeyiom, som Serenius
nu htnde se, hjekats komma till öfverensstämmelse
med svenska folket.
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TRETTIONDEANDRA KAPITLET.

MÖSSPARTIETS RIKSDAGS-FÖRBEREDELSER.

Dess iedare känna vi, likaså dess drifljodrar;

en sjellkäriek, som ville upprätthålla egen magt, och

en fosterlandskärlek, som ville upprätthålla reduk-
tions-riksdagens åteerder, håda delarna understiidda

al" Danmarks, Englands och llysslands guld. Kiks-

liags-planen uppgjordes i förening med danska sän-

debudet Juel, och penningarnes utdelande anför-

troddes ät Rudbeck. Serskildt och med en summa
af omkring 33,000 d. s. m. sökte Ostermann nu
för andra, kanske tredje, gången hjelpa och ytter-

ligare förbinda Adam Horn ;
— Adam Horn, arfta-

garen efter den rike och omutlige Arvid Horn. Tiil

bruksrörelsens upprätthållande, kanske ock till bruks-

egarnas vinnande sände dem rådet också nu ej obe-

tydliga understöd, samt utskickade kring landet

vissa personer, som skulle leda sinnena och riks-

dags-valen \). Några bland dessa handtlangare til-

läto sig dock stundom rätt betänkliga ord; t. ex.

att, om man icke röstade till fördel för rådet^

skulle nog grannarna"^) lära svenska folket dansa;
en hotelse, som troligtvis mer skadade än gagnade
deras sak. Men partiet sökte ock med skäl in-

verka på öfvertygelsen. För sådant ändamål utgåf-

vos en mängd ströskrifter och tillika nya upplagor

af de protokoll och betänkanden, som uppsattes och
vexlades under den rättegång mellan konungen och

rådet, som 1755 inför ständerna fördes ^), och alla

dessa uppsatser blefvo kringspridda i riket, från

') Danska min. br. d. 17 Jan. 1769.

-) Dannsark och Ryssland.
') 39. 115—130.
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Skåne ända till Norrbotten och Finnland, ofta på
dansken Juels tillställning och bekostnad. Till följe

af dessa och andra förut uppräknade omständigheter

fingo Mössorna mycket niedhåll, i synnerhet i Nerke
och Westergötland, kanske till nåson del genom der-

varando biskopar Sercnius och Forssenius, likasom

i Finnland, der Kudbeck hade stort inliytaride. [

det stora hela iitiöilo dock riksdaasiDaniia-valen.

som nämndt är, mindre gynnsaujt för Mösspartiet.

J)e llesta orsakerna hafva vi redan upj)gifvit. En
bland dem har preussiska sändebudet framställt på
följande sätt. Hattarna utdela löften om hanko-

lån^ iiädegåfvor, pensjo'n€r, laga Icronogods-arren-

den m. m. Mössorna deremot hafra under sista

riksdagen^ med föga politisk beriikning för sig

sjelfva^ vidtagit ätgerder, som visserligen äro nyt-

tiga för riket i dess helhet; men som deremot
hejda hvarjehanda egennyttiga tilltag af en stor

skara enskilda personer, hvilkas fiendskap Mös-
sorna sig sålunda ådragit; och af denna orsak

skola troligtvis Hattarna vid nu 2)ngående riks-

dagsma)inaval segra ^). Att så skulle gå, visade

sig ock mer och mer. Men rådet lät sig icke deraf

skränunas till tystnad och eftergift. Dessa herrar,

en Diiben, Funck och llouterholm m. 11. visste sig

käm[)a lör frihet och fred samt för rättvisa, ord-

ning och sparsamhet; — och mot en liga, som un-
der skenfagra svepskäl sträfvade dels efter inskränk-

ningar i folkombudens frihet och magt, dels efter

återinlorandet af förra tiders missbruk, oordningar

och slöserier, dels efter återupptagandet af ett för-

bunds-system, soin ofta ledt och troligen snart skulle

omigen leda till krig, som fiir Sverge vore båd.-

främmande och förderlliga. Kädet kände sig stå i

spetsen för inlVirandet af nya och välgörande åsiL'ter

i fråga om ledningen af Sverges framtid, hvilken

') Prcuss. mil), br, d. t?S Febr. I7()0.
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äfven tycktes i mycket bero af dem och al deras

hållning. Detta medvetande, denna öfvertypelse lif-

vade fosterlands-kärleken och rättskänslan, och in-

gaf hop, kraft och mod att i det \ttersta kämpa
mot det hotande återfallet i fordna förvillelser, miss-

hrvik och olyckor. Någon eller några bland Möss-
j)artiet, man vet ej ännu hvilken eller hvilka 'i, fö-

retog sig fördenskull att söka om nu förevarande

tvist gifva svenska folket en noggrann och utförlig

kännedom för att derigenom möjligtvis inverka på
de blifvande riksdags-männen, sedan man misslyckats

i afseende pä riksdagsvalen. För sådant ändamål upp-

sattes en på sin tid mycket bekant tidskrift, ett

slags veckoblad, benämndt: JJpplysning för soenska

folket om anledninr/eii, orsaJcen ocli afsifjterna med
urtima riJcsdagen 1769. Den fick snabb afsättning,

så att t. o. m. redan samma är utkom i Göteborg
en ny upplaga deraf. Ungefär på sätt, här ofvan

berättadt är, framställde den olaglisheterna i Hof-
Hatt-förbundets företag och likaså de verkliga pla-

ner och beräkningar, som doldes under svepskälen

af landets nöd och s. k. längtan efter riksdag. Språ-

ket var rent, framställningen klar och redig och

innehållet i hög grad djerft, dock på samma gäng

begagnande så slugt ställda ord, att skriften ej

gerna kunde sakfallas. Den åsyftade tydligen att

inverka pä allmänna tänkesättet och i synnerhet på
riksdagsmännen, och till ingångs-språk begagnades

följande rader af Dalin:

Jag samlar nu vårt råd. Få denna dagen hvälfver

Vår frihet och vår lag.

Straxt i skriftens början lästes ock: Allt ifrån frihe-

tens förngdst hafvu riJcsens ständer aldrig samlats

af så hedröflig anledning som nu. Be hafva nänil.

denna gäng infunnit sig icJce till öfverläggning
om utländsJca förhund eller inhemsk förvaltning.

') Man gissade på Krister Reuterholm.
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utan af nödtvång och till försvar för sin frihet

och sina grundlagar. — Nu hlir derföre tid att

visa, om redlig svensk hlod rinner i vara ådror^

och om vi vilja åt våra harn öfverlemna det IgcJc-

saliga statssJcick, vi ärft af våra fäder; eller om
vi skola låta lagbrytare hcgrafva vår frihet och

på samma gång undangömma spåren, men njuta

frukterna af sina brott. — Uvars mans niding

vare bland oss den, som smickrar lagbrott med
lofsånger., och hedrar slöserier och oärlighet med
natnn af kärlek till fäderneslandet! Måtte tvärtom

bland oss uppstå sådana frihetsälskare, som e)i

Cato, en Brutus, en Cassius., h vilka med hjeltemod

och kraft tillbakavisade alla brottsliga försök. Längre

fram sökte ock partiet utförligen bevisa, att Bnitus

var en mycket bättre man än Caesar.

Upplysnings-skriften lofvade underrätta allmän-

heten om orsaken och afsigterna. hvarföre Hof-

Hatt-förbnndet framtvingade 1769 ars riksdag och

nppgaf i detta hänsende följande jjiinkter. Först

alla slösares, vinglares och bankruttörers önskan,

att få till sin fördel omigen banken öp|)nad för lan

och sedelvärdet nedsatt; ehuru |)S sådant sätt pen-

ninge-rörelsen skulle snart äterstörtas i den förra

villervallan.

Sedermera franska partiets önskningar och

planer att återigen och medelst ett nytt för-

i)und fästa Sverge vid Frankrike: ehuru man
åren 1675, 1741 och 1757 erfarit, huru vårt fä-

dernesland just till följe af sådana lörburul blifvit

störtadt i fördcrfliga krig; och ehuru erfarenheten

från Karl den elftes och Arvid Horns tider visat,

huru förbund med sjömagterna medfört fred och

välstånd.

Som en tredje orsak u|)pgafs förbundets afsigt att

gynna ämbetsmännen och öka dessas Nälde; ///, sade

ujtplysnings-skriftcn, ändxt.siiiauua-stiauti t söker

knfva och beherrska de öfriga fijra stånden. Vi liafva
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redan tilHoreno beakrilvit detta lörhållande, denna

spännin.i,' '). Den blef vid ifrågavarande tid mycket

ökad, iios ämbetsmännen genom de indragningar

af sysslor eller nedsättningar af löner, som un-

iler reduktions-riksdagen gjordes; — och hos Möss-

partiet genom ämbetsmännens, i synnerhet iands-

iiöfdingarnas och kolligiernas m. 11. här ofvan be-

skrilna bemödanden att framtvinga urtima riksdag,

rpplysnings-skriften påstod ock, att många ämbets-

!iiän genom falska eller stympade berättelser van-

ställde sanningen, förtalade den nu varande rege-

ringen och genom trögliet ,och olydnad iiiotarbe-

tade (less välgörande anstalter. Man påstod ock,

att ämbetsmanna-ståndet genonidrifvit en pensjons-

stat så stor och sä dryg, att år 17G5 funnos t. ex.

nästan lika många pensjonerade som tjenstgörande

riksråd, och att några pensjoner voro mycket, ja

dubbelt högre än den egentliga lönen; — och att,

när sä oförsvarUg hushäUning med ett utarmadt
rikes tillgångar blef af sista riksdagen ogillad och

följaktligen många obilliga pensjoner indragna eller

nedsatta; du^ tillade uppnsnings-skriften, då före-

togo sig Hof-Hatt-förhundets cuiJiängare att be-

skyllti ständenia för afand och illska, och att som
oskyldigt lidande martyrer utmåla dem. som mistat

si')ia ohillina pensjons-förnuhier.
En fjerde den stora ligaiis afsigt var, enligt

samma skrift, den att inskränka folkets och utvidga

konungens magt. Till bevis anfördes bland mycket
annat också de tillställningar, genom hvilka man i

December 1768 framtvingade riksdags-kallelsen.

Skriften omtalade dessutom exempelvis och var-

nande, huru i Rom under Augusti tid de redligaste

medborgare landsförvisades och blott smicJcrare

intogos i rådet; — huru Augustus sjelf tmder
sken af vördnad för lagarna försvagade rådets

\ 38. 69—71.
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inflytande; hvru han under låtsade tillhud att afsäga
sig regeringen sölcte med yttersta i/ver densamma
fasthålla ; huru han sjclf regerade med mildhet,

men lemnade efter sig spiran åt Tiberius, som blef

ett mönster af grymhet, våld, liderlighet och alla

laster. Bevare Gud, hette det vidare, att denna
hisliliga målning skulle Imnna uti allt jemnföras
med vårt nuvarande tillstånd. IcJce 2Histår jag det,

ickeförmodarjag det. 3Ien . . . o.s.v. Skriften väckte

i högsta grad förbittring hos många, uppseende hos

alla, och hvad som i synnerhet retade sinnena, voro

anspelningarna pä Briitus, Cassius och Tiberius. Man
vågade dock i början icke formligen lagfora den.

1 stället utkommo minst åtta motskrifter ^) under
allehanda namn och af allehanda innehåll. Några
bland dem voro uppenbarligen j)artiska, andra der-

emot alstrade af menlös tro \)\\ det föregifna riksdags-

skäli t, af varm och upprigtig kärlek till Adolf

Fredrik och af orubblig öfvertygelse om nyttan, om
oumbärligheten af en stark konungamagt. En blai\d

dem, kallad: En svensk patriots href till förfaltaren

af Uj)plysningen fur svenska folket började med
följande ord: Nej! ett varmt och fosterlands-älskande

hjcrta kan ej tctan djiqjaste harm se, huru du hädar
majestätet, smädar hederliga medborgare och mot-

arbetar allmänhetens bästa . . . Du uppmanar JBruter

och Cassier att försvara rikets frihet; men mot
hvem? . . . mot en konung, hvars fadershjerta blöder

^

då man hindrar honom från att ur eländet frälsa
sina arma, barn, sitt arma folk. Att han för detta

ändamåls vinnande afklädt sig majestätet, detta har
hela svenska folket betraktat som ett prof på hans
obeskrifliga mildhet och oskattbara omvårdnad om
sina undersåtarc. Du, %(pplysningarnas författare,

är, som jag hoppas, den ende, som icke gläder dig

') Utom en samtidig i 18 nuniror ulgifveii luotskrifL kalloJ:

Echo och Aterskall j)å Uppbjsningeu vi. in.

Fryxells Ber. XLT. 20
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deråt, utan i stället finner förlustelse i dina hrutiska

tankar o. s. v.

Dessa och dylika ord och skrifter skulle göra

djupt intryck på de många, som kände den verkliga

och trodde på den diktade nöden, och än mer
på dem, som godtroget antogo, att verkliga afsigten

med Adolf Fredriks tronafsägelse var att förskaffa

hjelp ät lidande \indersåtare. Ett sådant hans upp-
förande var i dessas ögon så menskligt ädelt och

konungsligt storartadt och tillika så bjert i ögonen

fallande, så högt till känslan talande, att det måste

anslå mängdens sinnen både lättare och starkare än

de politiskt och ekonomiskt välgörande beräkningarna

i riksrådens tankegång och skäl.

Sistnämnde herrar afsågo visserligen icke blott

frihetens befästande utan ock de skattdragande och

lägre folkklassernas fördel, och hade derföre bort af

dessa sednare med all ifver understödjas. Men detta

blef ej och kunde näppeligen blifva händelsen; ty de

flesta medlemmarna af medelklassen voro ännu så

okunniga, så ovana vid dylika tankar och beräkningar,

att blott en och annan bland dem mägtade rätt upp-
fatta förhållandet; och bland allmogen kunde ojemn-
förligt största antalet endast med möda stafva sig

fram i en tryckt bok, och således omöjligen få någon

kunskap om innehållet af Up|)Iysnings-skriften och

af andra likartade uppsatser, än mindre desamma
bedömma. Härigenom blef det för Hof-Hatt-förbundets

i allmänhet kunnigare medlemmar lätt nog att efter

sina afsigter leda besagde massor; och troligt är,

att äfven dessa omständigheter hafva i förening med
förut uppräknade skäl bidragit till den seger, Hof-Hatt-

förbundet lyckades vid riksdagsmanna-valen vinna^
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TRETTIONDETREDJE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1769—1770.

KIKSDAGENS ÖPPKANDE OCH VAL AF TALMAN OCH UTSKOTT.

Den 19 April skulle riksdagsmännen vara sam-
lade; men redan llere dagar förut hade många bland

dem infunnit sig i Norrköping. Man såg der i början

dock mest Mössor, hviika till sina ledare valde Durietz,

Rudbeck, Falkengren, Gyllensvan, Ridderstolpe, och

Essen. Flere klubbar och fritafllar ordnades, och an-

kommande riksdagsbönder uppfångades, undangömdes,
förplägades och mutades, innan de kommo i beröring

med andra sidan och dess frestelser. Utländska

sändebuden beräknade sina för Mösspartiet nödiga

utgifter vid denna riksdag till 546,000 d. s. M, och

många hyste i början goda förhoppningar om framgång.

Men utsigterna mörknade efter ankomsten af

andra sidans indyteiserika män Fersen, Hermanson
Pechlin, Sinclair och Stierneld, m. 11., och det visade

sig snart, att bland massan af anländande riksdags-

män hade Hof-Hatt-förbundet en bestämd öfvervigt

inom de tre högre stånden, och, som man anade,

äfven bland bönderna. Också hofvet infann sig i

staden och sökte på hvarjehanda sätt vinna allmän-

heten ^). Prins Gustaf vandrade långa stunderna om-
kring under samtal med riksdagsmännen, och konunga-

paret höll ej sällan olTentlig sj)isiiing och öppnade

om aftnarna sina rum till mottagning.

Valen till riksdagens ämbetsmän utföllo i enlighet

med Hof-Hatt-förbundets iinskningar. Till talmän

utkorades af prcsterna biskop Filenius och det

enhälligt-'); af borgrarna Stockholms-borgmästaren

') Dauska min. br. d. ."i Mars 1769.

2) S. st. d. 19 April 1769.

^) Prins Gustaf beriittar, att Serenius sökte genom öfver-

raskning förskaÖa sig tulemansplatscn men misslyckades. Beriit-
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Gother mod 95 röslcr mot 18; och af bönderna den

nu 7i-ärige Olof Håkansson nu-d 98 röster mot 52 '),

hvilka sednare mest tilHölIo Pål Jonsson frän Trulstorp

i Rya socken i Skåne-'. Till ståndets 'sekreterare

nämndes Palén, hvilken redan 1755 haft sig samma
befattning af Hattpartiet anförtrodd.

Det vigtiga valet af landtmarskalk väsde mellan

partihöfdingarna Fersen och Kiidbcck. För den sednare

talade öfvertygi Isen Jios en betydlig skara Mössor,

och tillika dryga summor, man säger 150,000 d. s„

som Danmarks, Englands och Rysslands sändebud
läto utdela. Men för Fersen talade Frankrikes guld,

landets sinnesstämning samt Hattarnas och äfven

hofvets män. Valdagen vandrade konungaparet fram

och tillbaka utanför adelns samlings-rum och till-

kännagaf sina välönskningar för Fersen, hvarjemnte
prins Gustaf säges hafva i samma rigtning utdelat

röstsedlar och löften. Men. tillägger berättaren -^i,

Jivad som mest motarhetade liudhcch, var förra
riksdagens cJconomiska-dtgerdcr, hviVca, nyttiga för
det hela^ dock hafva mot 3Iössorna iqjpretat en
mängd enskilda personer^ som äro skuldsatta och

mer eller mindre ruinerade. Vid valet fick också
Fersen 604 men Rudbeck blott 370 röster. I den
helsning, med hvilken den förre derpå vände sig till

adeln, uttalades de blifvande lystringsorden för dubbel-

förbundets medlemmar, nämligen rojalistens till-

gifvenhet för konungens person. Hatt-aristokratens

telsen i sig sjelf mycket osannolik, har ej något stöd af dagens

protokoll.

') Bondest. prot. d. 20 April 1769. Prins Gustaf säger

med 100 röster mot 20. (Gustaf 111:8 efterlemnade papper, 91).

Sheridan (s. 300j säger: att man natten före talemans-vaiet inbillade

en hop bönder, att Mössorna ville afsätta konungen; och alt detta

bidrog till Olof Håkanssons seger.

-) Till vice talman valdes samme Lars Torbjörnson, som
tillhopa med Olof Håkansson blef under reduktions-riksdagen ur

ståndet utvoterad.

') Danska min. br. d. 26 April 1769.
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för det fria statsskicket och bådas ovilja mot den under
Mössornas fana framträngande demokratien. Det
hette : Vår älskvärda honunfjs ömhet för sina under-

såtares rättighder och välstånd har skaffat o.s5,

som ett fritt folk, tillfälle att få rådgöra om vårt

rikes räddning; och ridderskax^et med sitt ädla
hjerta kan ej heller vara doft för menighetens

klagande röst. Det har ock beständigt nitälskat

och skall alltid nitälska för friheten; men kan ej

gilla en laglöshet, sotn under frihetens namn öfver-

lemnar sig åt hämnd, öfvermod och nedrigheter ^).

Vid derefter företagna utskottsval blefvo Mössorna
nästan helt och hållet förbigångna; men, och detta

bör noga bemärkas, vid valen på riddarhuset uppen-
barade sig redan nu långt mer benägenhet för Hattarna

än för hofvet, hvilket sednares anhängare sä mycket
möjligt undanskjötos. I det vigtiga Hemliga Utskottet

t. ex. inkommo bland dess adliga medlemmar, som
det säges, blott 10 rojalister, alla de öfriga fyratio

voro Hattar. Man har ock tadlande anmärkt, att

det nu till magt uppstigande partiet insatte i Hemliga
Utskottet flere högre ämbetsmän, mot hvilka be-

tänkliga anklagelser nyligen blifvit gjorda, t. ex. lands-

höfdingarna Beckfriis och IJielke -) och kollegie-

presidenterna Hermanson och Lillienberg m. 11., hvilka

alla följakteligen blefvo medlemmar af det utskott,

som skulle dömma öfver deras egen sak ^). Att vid

dessa val hofvet så löga gynnades, var ett verk af

de båda, hvar pä sitt vis, ifriga frihets-kämparna

Fersen och Pechlin.

Sistnämnde herre har, enligt rykte, sfikt vid

denna tid bilda ett st(irt, af honom ensamt beroende
parti, hvilken plan dock blef af Fersen motarbetad
och tillintetgjord. Det tyckes ock halva varit rui,

M Adelns jirot d. Ti .\\)X\\ I7ö*.).

2) Sid. 218.

') Danska min. br. d. 3 .Maj 17C9.
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som samnio Pcchlin visste på nedanstående sätt för-

skatla sig en betydlig summa. Vi halva berättat,

huru Lovisa Ulrika anförtrodde i hans händer den
skrift, medelst hvilken några Hattpartiets ledare

lofvade utvidga konungamagten. Nu liotade han
att gå öfver till Mössorna och åt dem utlemna be-

sagde skriftliga förbindelse. Han skulle derigenom
otvifvelaktigt halva uppretat en stor skara riksdagsmän
mot Hattarna, såsom de der velat förråda friheten ;

och till följe deraf skulle Hof-Hatt-förbundet blifvit

splittradt och af Mössorna lätt nog besegradt. Man
måste fördenskull åt honom erlägga en betydlig

summa penningar, det säges 200,000 d. s. m. för

att få tillbaka det vigtiga papperet. Huru länge

hans sålunda betalade trohet mot Hof-Hatt-förbundet
varade, skall snart visa sic;.

TRETTIONDEFJERDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1769—1770.

ÖFVERSIGT AF ÅTERGANGS-BESLUTEX.

Genom alla ofvan berättade val fick Hof-Hatt-för-
bundet i sin hand ledningen af riksdagens ärender, och
dessa erhöllo följaktligen en bestämd rigtningtill öfver-

ända-kastande af hvad Mössorna under förra riksdagen

beslutat och gjort. Detta uppenbarade sig genast

och på ett i ögonen fallande sätt. Hemliga Utskottet

beskref tillståndet i riket med så mörka och för-

färande färger, att Adolf Fredriks tronafsägelse och
riksdagens sammankallande tycktes deraf alldeles rätt-

färdigade. Superintendenten Lutkeman i) föreslog ock

') Riksdagen 17C0 hade tillerkänt honom en löneförhöjning,

hvilken riksdagen 1766 honom fråntog såsom öfverflödig. I slutet

af riksdagen 1769 blef den honom äter tillerkänd pä förord af

J. A. Hamilton. Se Riksark. 1769 och 1770 års Hemliga Utskotts
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en underdånig tacksägelse till konungen, som haft

öm omvårdnad om riket, och ej tiUslutit sina öron

för undersåtarnes klagorop, och likaså till prins

Gustaf för hans i landsorterna företagna resa och

visade omsorg för rikets val, m. m. Pechlin instämde,

och sade sig i konungahusets uppförande igenkänna
den högt vördade gustavianska ätten, hvilken be-

ständigt gått i spetsen för allt, som ländf till landets

bästa ^). Man uppdrog då. och kanske med beräk-
ning, just åt denne Pechlin att uppsätta förslag till

den tacksägelse-skrift, som härom skulle afsändas '^).

Essen, Hof-Hatt-partiet gäckade honom med namn
af den romerske patrioten. Essen yttrade några be-

tänkligheter; men förslaget gick i alla stånd nästan

enhälligt igenom, och tacksägelserna till både konung
och prins blefvo af de fyra talmännen framburna
medelst ord, hvilka såsom förestafvade af Pechlin

voro märkliga nog. Der lästes t. ex. Biksens ständer

finna ej ord för att kunna så fullkomligt, som de

önska, tolka deras och hemmavarandes underdåniga
erkänsla för eders majestäts niifulla försvar och

ståndaktiga bemödande att rädda rikets välfärd och

undersåtarnes fri- och rättigheter; för hvilka ända-
måls vinnande eders majestät gått ända derhän
att nedlägga sin spira, o. s. v. likaså för prins

Gustaf, som under sina resor lemnat de ypperligaste

vedermälen af kärlek till undersåtarne och ömhet

för de lidande. På samma gång blef i Hemliga
Utskottet af H. II. Hoije förordad en tacksägelse-skrift

till de kollegier och ämbetsverk, som med hjcltcmodig

och dock laglydig tilltagsenhct motstått rådets olagliga

statsdeput. prot. d. 11 Okt. 1769. Några, ej de vigtigaste af de

1760 tör indragning anförda skälen tyckaä liafva varit ogrundade.

') Hemliga Utskottets prot. d. Ti Maj 1769.

*) Pechlin, uppfostrad utomlands, var ej svenska språket fullt

mägtig. Man liar ock framkastat den gissningen, att lian i vig-

tigare fall stundom sökt och fatt hjelp af bland andra siu svSger,

den skicklige riksdags-talaren Jennings, till hvilken han di ännu
stod i vänskapligt förhällande.
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försök att styra riket utan konung. Mot sistnämnde
förslag talade på riddarliuset, Essen, Frietzcky och
Gyllensvan, och bland prosterna ') Kroger; men det
blof af alla fyra stånden bifallet. Samtidigt härmed
och till besättande af tre lediga rådsplatser föreslogo

ständerna flere sådana personer, som voro hofvet
behagliga, så att Adolf Fredrik fick tillfälle i rådet
insätta tre sig tillgifna herrar, nämligen Bielke,

Stockenström och llrik Schetfer. Han förklarade

ock den motspänstiga Essen tjenstfri från sin kammar-
herre-befattning, hvilken gals åt en annan; och till

Serafimer-riddare utnämndes Hof-Hatt-förbundets
anhängare Ehrensvärd, Hamilton, K. F. v. Höpken
och Stierneld. Tdl konungahusets ära läto ständerna
prägla tvänne skådepenningar, den ena öfver prins

Gustafs för tre år sedan firade förmälning, den andra
öfver hans föräldrars nu stundande silfverbröilop.

Ständerna återkallade ock från landsflykt eller befriade

från tilltal flere bland de 17(56 sakfällda vexel-kontors-
herrarna, och likaså prosten Rutström och några
andra i Hofmans upprors-försök inblandade personer.
De afsatte Mösspartiets rådsherrar och tillsatte andra,

valda inom Hof-Hatt-förbundet, samt återgåfvo åt

Ehrensvärd den galer-flotta och det öfver-befäl i

Finnland, han tilllörene innehaft. De upphäfde ock
förra riksdagens förbud mot kalTe och mot flere

andra utländska öfverflöds-varor; ty, hette det nu,

svenskarna hade så vant sig vid dessa articklar, att

de hlifvit nödvmidighets-varor ; likaså förbuden mot
bankolån och mot adliga medlemmars deltagande i

presteståndets öfverläggningar; — likaså besluten om
indragning af sändebuds-befattningarna i Dresden
och Hamburg, hvarjemnte ständerna återgåfvo en
mängd pensjoner och andra fördelar, som riksdagen
1766 indragit. Vi skola åt de vigtigaste bland dessa
punkter egna serskild uppmärksamhet.

') Prestest. prot. d. 23 Maj I7C9.
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TRETTIONDEFEMTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1769—1770.

MÖSSORNA AFSKEDAS OCH HATTARNA INTRÄDA I RAUET.

Föremålen för 1769 års riksdag voro, som för-

bemält är, tre, det första och det enda, som oflent-

ligen förebars, och som skulle utgöra det vigtigaste,

det egenthga, var afhjelpandet af landets nöd. Bakom
detta doldes det andra syftemålet, nämligen hofvets

att öka konungamagten; och det tredje. Hattarnas

att bemägtiga sig riksstyrelsen. Detta sista, det mest
enskilda, blef dock det första och främsta föremålet

för riksdagens verksamhet.
Af några omständigheter finner man, att mänga

Mösspartiets rådsherrar trodde och litade på rätt-

visan af sin sak och derföre hoppades, att det stora

flertalet af kunnigare svenskar skulle inse både väl-

meningen och \älgerningarna af reduktions-riksdagens

åtgerder och fördenskull de samma försvara vid

det äfven mot dem mi rigtade anfallet. Dessa råds-

herrar hade fördenskull vid reduktions-riksdagens

början ämnat icke allenast göra kraftigt motstånd

utan ock gå anfallsvis tillväga, i förhoppning att

dervid få understöd af ständerna. J)e i Stockholm
qvarblifna riksråden uppsatte i dylik afsigt en an-

klagelse mot både konungen och mot de till hans

sida öfvergångna ämbetsverken. Uppsatsen skickades

till Norrköping att af der varande rådsherrar under-

skrifvas, för konungen uj)pläsas och sedermera till

ständerna inlemnas. Men när Friesendorlf fått skriften

i sin hand, öfverlemnade han den i stället ål lågorna •).

Omständigheterna voro nämligen för anställandet

af en sådan rättegång långt ifrån lofvamle. Ty ilen

åsigt, Hof-Hatt-partiet lyckats att åtminstone för

') Uj)psaln Gust. jiapper. K. Scliefler till |>iins Gu-laf ii.

21 April 1709.
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tillfället göra lios allmänheten gällande, var, att råd-

kammaren ämnade uppliäfva sig till en aristokrati, som
skulle beherrska både konung och ständer, binda den

förres vilja och hindra de sednares sammanträden; och

de i hufvudstaden (jvarblifna riksråden blefvo gäckade

med namn af de sfocIcJiolmska majestäten, hvilka dock

snart skulle nödgas nedstigafrån sina troner. Knappt
hade ock ständerna varit tillsammans en vecka, förr

än de befallde nämnde riksråd att genast, man gaf

dem blott 24 timmars beredelsetid, skynda till Norr-

köping för att der tjenstgöra och ansvara. Befall-

ningen måste åtlydas; men Diiben, Reuterholm och

Wallvik fingo till följe af sjuklighet stanna i hufvud-

staden. Den skarpt fiendlliga sinnesstämning, riks-

dagen ådagalade, uppskrämde flere bland de angripna

rådsherrarna, och Diiben och Gyllenstierna skyndade
sig begära afsked, i hopp att sålunda kunna möjligtvis

undandraga sig ansvar och rättegång. Rudbeck ut-

talade öppet sin harm öfver detta partivännernas,

som han tyckte, fega beteende ^].

Snart väcktes inom Hemliga Utskottet fråga om
alla Mösspartiets riksråd och om deras formliga an-

klagande och slutliga afsättning. Prins Gustaf ville

t. o. m. betrakta och behandla deras s. k. förseelse,

som ett högmålsbrott. Detta afböjdes väl, men i

stället uppsökte man alla möjliga skäl eller svepskäl

till deras afsättning. Verksammast härvid framstodo

H.H.Boije, FredrikHorn, Kristofer Rappe, KarlSparre,

biskop Benzelstierna, superintendenten Liitkeman,

grosshandlaren Jennings och borgmästarna Kjörning

och Schauv. Den sistnämnde påstod, att Sverge hade
tiu under två års tid icke haft någon regering;

utan hlott en enskild parti-sammansättning. Pechlin,

republikanen och 1756 konungahusets bittraste ve-

dersakare, förklarade nu, o.tt rådet velat regera

utan konung, att det författat och tryckt räftegångs-

Danska min. br. d. 22 April 1769.
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skrifter ^) mot sin konung och derigenom åstad-

kommit jäsning hland folket, och att en så oförståndig

styrelse icke förtjenadc landets förtroende. Borg-

mästaren Kjörning, beslägtad med Hermanson, ut-

brast: vår nuvarande rådkammare hör med sann-
skyldiga färger afmålas. Man har under förra

riksdagen klagat öfver skadliga råd och frihetens

förtryck. 3Ien, om- någonsin, så har detta varit

händelsen under mc styrande regering, hvars med-
lemmar uppfört sig icke som rådsherrar, utan som
partimän. De hafva visat sig känslolösa vid med-
undersåtarnes betryck och iindergång ; de hafva från-
styrkt ständernas scnmnankallande ; de hafva idspridt

misstroende mot ämbetsmännen och itpijfört sig

oanständigt mot konungen, o. s. v. -) 1 allmänhet

antog utskottet som säkra och afgjorda flere dock.

obevisade eller vederlaggda uppgifter; t. e\. att riket

var i så miselt tillstånd», att riksdag ej kunde und-
vikas; att rådet bestämdt vägrat till riksdags-kallelse;

att rådet ville införa en »aristokratisk» republik;

ehuru, om någon republik varit i fråga, den snarare

bort kallas demokratisk, såsom ett verk företrädesvis

af ofrälse-ständen; — likaså det j)åstäendet, att rådet

ämnade på egen hand och med blott en namnstämpel
till konung styra riket från December 1768 till lag-

tima riksdagen den 15 Oktober 1770; — detta, ehuru
klart var, att i händelse koniuigen vidhöll sin af-

sägelse och derigenom åstadkom en verklig tron-

ledighet., hade rådet enligt grundlagens bestämda
föreskrift måst genast hopkalla riksdag. Till följe

af dessa och dylika antaganden beslut utskottet an-
klaga rådet för följande sex punkter: 1. att, ehuru
allas instämmande röst och klagan från den ena
ändan af riket till den andra ^) vittnade om landets

') Libellerat.

-) Secret. Utskott, prot. d. 6, 12 Maj 17G'J.

') Jfr. sid. 241, 248, ocli anföranden hiir uedaii af Reulerholm
sid. 318 ocli af Frictzcky sid. 321.
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heJcynmicrsanima tillstånd, hade likväl rådslierrarna

visat så föga önthet och deltagande, att de vägrat

begagna det af honungen föreslagna hotemedlet.,

nämligen sammanhållandet af riksdag; 2. att rådet

medelst åhero2)ande af 1756 års ständers heslut om
nanmstämjjcln trott sig kunna regera utan konung^);
3. att rådet delat sin verksamhet mellan Stockholm
och Norrköping'); 4. att rådet, mot ständernas heslut

1762, tillsatt en extra domstol eller kommissjon^);
5. att rådet icke visat kgl. maj:t den underdåniga
vördnad, som vederbort *); 6, att rådet på olagligt

sätt blandat sig i riksdagsmanna-valen. Dessa voro

anklagelse-punkterna. För de samma kunde anföras

och anfördes några sanna och många halfsanna eller

diktade skäl, ofta dock blott skenfagra och talande

förnämligast till känslan och inbillnings-kraften. Med
mycken skicklighet blefvo de begagnade af Kristofer

Rappe, hvilken författade utskottets härom aflåtna

skrilvelse.

Den 6 Maj blefvo dessa anklagelse-punkter

delgifna åt rådsherrarna med tillsägelse, att för-

klaringarna deröfver borde inkomma sist den 11

Maj. Således medgafs åt de i Norrköping varande
riksråden fem, åt de i Stockholm blott tre eller

fyra dagars betänketid, hvilken dessa herrar också

anmärkte vara alltför kort i anseende till sakens

vigt och do många handlingar, som behöfde genomgås.
Men längre uppskof beviljades ej. Då inkommo
FriesendorfT och \yallvik med utlåtanden, i hvilka

de sökte ursäkta eller försvara sig. Åtta andra

rådsherrars förklaring deremot var helt kort och

innehöll artigheter mot Hemliga Utskottet, erkännande

1) Jfr. sid. 315.

*) Jfr. Beuterholms liär nedan inryckta anförande.
S) Jfr. sid. 258.

*) iJet nuvarande rådets uppförande mot konungahuset hade

dock aldrig varit så stötande som det, dess nuvarande anklagare

Hattarna hade år 175(> tiJlätit ävs.
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af egna menskiiga misstag, men ock försäkringar

om städse hyst välmeiiins och nit. Den ende, som
vågade försvara de asigter, rådet följt, och således

äfven I76G års riksdag, var Krister Reuterhohn.
Lidande af svär giktfeber under hela brytningstiden

i December 1768 och äfven sedermera, hade han
kunnat i denna omständighet söka en anledning att

undandraga sig allt deltagande såväl i de löre-

gående kinkiga öfverläggningarna som i det nu ifråga-

varande ansvaret. Han gjorde dock ingendera, utan

inlemnade såväl under brytningstiden som under
rättegången utlåtanden och förklaringar, som voro

ojemnförligt mer fritaliga och oförfärade än någon
annans. Nu i farans stund vidkändes och försvarade

han rådets klandrade åtgerder och uttalade i vissa

punkter rätt skarpa motanniärkningar. T. ex. som
skäl för riksdagens sammankallande och derföre som
skäl mot rådets riksdags-vägran hade, som vi sett,

utskottet åberopat landets stora och allmänna nöd.

Reuterhohn anmärkte deremot, att nöden ingalunda
varit serdelas stor eller allmän; att flere bergslags-

orter hlifvit Imlpna och erhänt sig hafva blifvit

Jinlpna; att hade in- och utförsel-rörelsen var lika

stor nu, som under de föregående åren, och cdt detta

kunde med handlingar hestgrkas. Ttskottet hade
anmärkt, att ingen regering kunde utan konung fortgå.

Reuterholm åberopade deremot ständernas beslut

om namnstämpeln är 1750, och dcrjemnte regerings-

formens IG §, hvilken inneliöll^ att vid tronlcdighet

skidle riket stgras af rådet, till dess ständerna
hunnit sandas; och som ytterligare bevis på, att

regeringen kunde (»cksä utan konungens personliga

närvaro fortgå, anförde Reuterhohn sin egen er-

farenhet; ty, skref han, under de är, jag setat i

rådets justitie-ufdelning, vet jag mig icke åtnjutit

den nåden cdt derstädes någon gång hafva sett

hans i)uij:t i egen hög person- närvara)ide. och
ärendena hafva likväl ingen gäng afsta)inat. Ut-
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skottet hade klandrat rådets delnins mellan Stock-

holm och Norrköj)irig, såsom skulle den varit olaglig.

Reuterholm genmälte, att en sådan delning för

tillfallet hade docJc blifoit af ständerna 17S4 till-

styrJct^ och dessutom och i allmänhet^ att rådet

äjfven i Stockholm arhetadc på olika afdelningar.

Utskottet hade antydt, att de i Stockholm (ivarblifna

rådsherrarna uppträdde såsom regerande råd. Reuter-

holm genmälte, att nu 1769 kunde nämnde herrar

lika litet anses hafva gjort något sådant-, som deras

i Stockholm varande företrädare gjorde det åren

1709—171å, medan konungen låg vid Bender och

i Timurtasch. Sin förklaring slutade Reuterholm med
följande ord. Mina rådslag hafva varit hyggda på
lydnad för grundlagarna och för ständernas be-

fallningar samt på ren åhåga att vårda konungens
höghet, medborgarnes rättigheter samt fädernes-

landets väl; såsom jag ock dermed vill med fri-

modigt och. gladt ansigte bestå inför den alivisaste

domaren^ när dess dag kommer, och ondt och godt

varda ifrån hvarandra rättsligen skilda.

Redan den 12 Maj öfverlemnade Hemliga Ut-

skottet hela detta mål till ständernas afgörande. Hos
bönderna — och hvilken samhällsklass skulle haft

större nytta af Möss-regeringens fortfarande verk-

samhet — , hos bönderna uppträdde dock til! rådets

förövar endast några få talare; men mot det samma
den under förra riksdagen utvoterado Lars Tor-

björnson. Nu hade han det stora flertalet på sin

sida, och genom hans och Olof Håkanssons be-

drifvande blef Utskottets betänkande om rådets afsked

utan omröstning bifallet *).

Rorgareståndet var än strängare. Kjörning be-

skyllde rådet för att länge hafva tilltomtat en ny

regeringsform, i hvilken man ej skulle behöfva

någon konung, och att det ämnade vid närvarande

1) Bondest. prot. 20, 23 Maj. 1769.
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tillfälle göra dermed ett försöJc. En borgmästare

Landgren ville, att de anklagade herrarna skulle

mista icke blott rådssyssla utan ock rådstittel och

derjemnte vid strafl af fästning rättigheten att vistas

i hufvudstaden. Utskottets betänkande blef utan

omröstning bifallet ^).

Svårare blef striden i presteståndet. Mössorna

uppläste der det betänkande, som Frietzcky hade

på riddarhuset samma dag afgifvil till försvar för

rådsherrarna -), På samma sida uppträdde ock prosten

Kroger från Skåne, en man utmärkt för qvickhet»

skarpsinne, sjelfständighet och tillika som nitisk

själasörjare, god make och husbonde. Han för-
Jclarade att de nu angripna rådsherrarna vore oegen-

nyttiga, opartisM, ovanligt arbetsamma och tillika

mer gudfruktiga än bland höga ämbetsmän brukligf

var. Han påminde ock om den heder, presterna

skördat för sin beshitsamhet att år 1739 försvara

då afsatta rådsherrar, o. s. v. Serenius anförde det

varnande exemplet af nämnde års rådsafsättningar och

alla deraf följande olyckor och stormar; och dess-

utom, men te han, kan man ej nu såsom fordom
stilla ovädret genom att kasta en Jonas öfver bord.

Hänsyftningen på det bättrings-predikande Möss-

partiets afsättning var tydlig nog. På andra sidan

eller mot rådsherrarna talade biskop Henzelstierna

och superintendenten Liitkeman m. 11. Slutligen be-

gärdes votering, hvarvid 39 röster voro mot och

blott 14 för rådet. Harmsen, t. o. m. förtviflad

öfver en sådan utgång, förklarade Serenius, att han

i anledning af sin svaga helsa, måste lemna riks-

dagen och på samma sätt gjorde snart hans politiska

vänner biskop Forssenius och prosten Afzelins, båda

från Westergötland ^"1.

') Borgarest. jnot. d. 20, 23 Maj 1709.

') Se liiir nedan.

') Prestest. prol. d. 23 Maj 1709. Del tyckes, som uian

tillämnat en rälteganc; mot nlln Ire dessa licrrar.
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Svårast, ojeiiuifurligen svårast blef striden på
riddarliuset, bland livars niedlenunar ett större an-

tal egde närmare reda pä verkliiza lörliållandet och

på alla de hemliga drilljrdrarna. Hol-IIatt-törhuR-

det hade vä! också der vidtagit några förberedande

säkerhetsmått. Omkring 00 till 70 ledamöter biefvo

för sin slägtskap med de anklagade uteslutna från

omröstningen; och under den häftiga och långva-

riga öfverläggning, som det oaktadt uppstod, dit-

sändes från de tre andra stånden beskickningar med
underrättelse om dessas beslut; det var en tydlig

uppmaning till adeln att följa exemplet; en uppma-
ning, sä mycket kraftigare, som rådsherrarnas af-

skedande var genom dessa tre stånds enhälliga be-

slut redan afgjord. Vännerna af reduktions-riksda-

gen ansågo dock sin pligt vara att sä länge möjligt

försvara dess grundsatser och män. Först och i

spetsen framträdde dervid Klas Frietzcky med ett

betänkande af ungefär följande innehåll. Han vid-

rörde först den brådska, hvarmed målet behandla-

des. Den var ock märkvärdig. Mellan den 8 Maj,

då Hemliga Utskottet atlät sin anklagelse, och den
23 Maj, då ständerna skulle afkunna sin dom, lågo

endast 2 veckor, och inom denna korta tid skulle

alla riksråden, också de i Stockholm qvarblifna,

afläta sina förklaringar, och ständerna sedermera taga

behörig kännedom af både anklagelser, förklaringar

och alla tillhörande handlingar och derefter målet

öfverväga och afgöra. J)et säg ut, som Hof-Hatt-
förbundet med flit påskyndade saken för att få den

genom en slags öfverraskning afgjord, innan någon
omkastning i allmänna tänkesättet kunde inträffa.

3Icn, sade Frietzcky, följden blifver för ett ömt
samvete ganska svär; ty man hinner ej granska^
men måste likväl clömma^ och det i en sak^ som
icke blott är i sig sjelf ganska invecklad^ utan
och rör våra grundlagar och tillika våra, stän-

dernas, egna ombud, hvilka egf vårt fulla förtro-

1
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ende, men hvilkas heder och välfärd nu angripas;

ja^ saken gäller både konungens^ rådets och stän-

dernas magt och rättigheter och borde således med
ömhet^ rättvisa och försigtighet granskas- Seder-

mera upptog Frietzcky frågan, huruvida i landet

verkligen förefunnits någon nöd, så allmän och svår,

att en urtima riksdag deraf påkallades. Frågan
— mente han — huruvida ett lands tillstånd

blifvit förbättradt eller försämradt^ är ej lätt att

hesvara; men i allmänhet och äfven nu torde man
kunna som ledning dervid begagna följande jemn-
förelser. Först af tullinkomsterna. Dessa hafva
sedan sista riksdag varit i jemnt stigande, så att

de 1768 uj^pgått till 2 ä 300,000 d. s. mer än
1766, hvilket tyckes visa en tilltagande handel. —
Fn annan måttstock är utförselns värde.^ och

denna har under samma tid icke minskats, utan
tvärtorn, oaktadt nnedfaUande dalertah, stigit till

samma summa som förut. En tredje måttstock

är införseln af främmande öfverflödsvaror. Om
nu också denna tilltagit., så bevisar det., att pen-
ningebristen och nöden ej varit serdeles tryckande.

Bruksrörelsens tillstånd är en fjerde måttstock;

och hvad denna angår., så har år 1768 blifvit ut-

skeppadt lika mycket om ej mer stångjcrn än un-

der de förra åren. Några kollegier och ämbets-

verk hafva visserligen omtalat flcre svårigheter

och trångmål., för hvilka man säger, att näringar
och enskilda personer varit utsatta- Vid närmare
och oväldigare granskning torde dock finnas, att

dessa klagomål ej förtjena namn af »allmänhetens

rop», och att svårigheterna icke varit större, än
att de kunnat utan riksdag öfvervinnas. Oaktadt

vi nu blifvit under trenne års tid hemsökta af
missväxt, har dock nöden icke varit så svår som
åtskilliga gånger förut t. ex. 1758, och likväl har

nuvarande regering blifvit långt mer än någon,

Fryxelh Ber. XLT. 21
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annan öfverlupen med klagomål och nödrop. Hvad
anf/är hrytninfjen och bristen i penninge-väsendet

och många personers och näringars ileraf föran-

ledda lidanden^ så hafva 1706 års ständer allt

detta förutsett såsom en nödvändig, en oundvilclig

följd af det än nödvändigare^ än oundvikligare

ordnandet af rikets penninge-rörelse och finanser.

Men samma ständer hafva ock uttalat sin för-

hoppning derom, att dessa olägenheter skulle öf-

vervimias., sedan myntvärdet hunnit sätta sig i

bättre och vederbörligt skick. Emedan det likväl

fordras längre tid., innan en finans-förändring

kan visa sina goda eller onda följder, hafva

samma ständer utsatt nästa riksdag först till

Oktober 1770. Denna föreskrift har riksrådet

i egenskap af ständernas ombud bort åtlyda och

äfven åtlydt och derför afstyrkt sammankallandet

af en urtima riksdag; och detta så mycket häldre^

som intet lagligt skäl till en sådan förefanns, och

rådsherrarna för visso trodde., att den öfverkla-

gade nöden kunde antingen hjelpas utan riksdag

eller icke ens genom riksdag. Detta sednare torde

ock blifva af nu jjågående urtima möte besannadt.

Hådct., som är tillsatt för att i egenskap af stän-

dernas ombud mellan riksdagarna bevaka rikets

lag och frihet, har derför handlat rätt och en-

ligt sin lydnads-pligt mot ständerna., när det sökt

af böja denna urtima riksdag. Men när hans
maj:t medelst hotelse om spirans nedläggande band
deras fria öfverläggning ; och när han oaktadt

flere förnyade ocli ömma böner icke kunnat förmås
återtaga regeringen; och när äfven flere kollegier

och ämbetsverk likaledes nedlade sin verksamhet:
då och derigenom inträffade en sådan oförmodlig
och y>för rikets välfärd ocfi ständernas frihet» vig-

tig belägenhet, som grundlagen antager vara vill-

kor för sammankallande af urtima riksdag., och
då har ock rådet genast en sådan sammankallat.
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Med anledning af alla desssa slcäl Jean jag inga-

lunda instämma i utsJcottets jJdstäende^ att rådet

förverkat ständernas förtroende. Slutligen begärde
Frietzcky, att detta hans betänkande mätte de an-

dra tre stånden meddelas. Till försvar för rådet

bJefvo ytterligare på riddarhuset tretton betänkan-
den upplästa och tio tal hållna al" bland andra Eh-
renmaim, Essen, Gyllensvati, Oehlreich, Ridderstoipe

och Kudbeck, Mot rådet upplästes 8 betänkanden
och höllos 10 tal, men utom Jennings och Schön-
berg icke af någon mer framstående person. Den
slutliga voteringen utföll dock med 332 röster för,

men 522 mot rådet. Således hade nu alla fyra

stånden gillat utskottets betänkande, och följden

blef, att rådsherrarna skulle icke blott entledigas,

utan ock förbindas att fortfarande och, när häldst

så påfordrades, ansvara för sin styrelse.

Afsättningsdomen träffade tio bland de dåva-

rande riksråden och deribland äfven EriesendorfT.

Denne hade, sade man, för att komma undan.,

sökt i förväg bereda sig några kry2)liål; men
hade icke gjort dem stora nog., och kunde derför

i nödens stund icke komma igenom. Wallwik slapp

undan med en varning, och Hjärne, som alltid stått

på konungens sida, blef enligt Rappes förslag af

ständerna oflentligen betackad.

Efter deruia afsättning u|)pkom i rådkammaren
ett stort tornrum, en stor brist på |)ersoner till vård
af de löpande ärenderna. Kedan samma dag ofvan-
nämnde stora afsättning skedde, blef följakteligen

på riddarhuset föreslaget och sedermera af stän-

derna beslutadt, det Ekeblad skulle återinsättas icke

blott i rådet utan ock i kansli-])resident-sysslan. Straxt

derefter beslöts likaledes, att de år 17(U) afskedade
herrarna skulle återinkallas. Anbuden mottogos
af Ekeblad, Ilamilton och Rudensköld; men afl)öj-

des af fyra andra ocli deribland af den ålUo-årige

Rosen och af Karl SclielVer, af den sistnämnde oak-
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tadt prins (Iiistafs enträgna böner. >'i(] valet af

nya radsherrar föllo tankar ocli blickar naturligtvis

först och främst pä Hattpartiets utmärktaste per-

sonlighet Axel Fersen, men han undanbad sig och

det ganska bestämdt. Konungen, drottningen, kron-

prinsen och flere andra sökte under en hel veckas

tid öfvertala honom; men lörgälves. Man vände

sig derlor till andra personer, och rådet blef snart

omigen fullsatt med aniiängare af dels hofvet dels

Hattpartiet; t. ex. Bielke, Schwerin, Sinclair, Beckfriis,

Hermanson, Stockenström och LIrik SchelTer. Ut-

nämningarna voro belöningar icke blott för verkliga

förtjenster utan ock för gjorda tjenster; vi minnas,

huru kraftigt flere bland dessa herrar hade hvar på
sitt sätt hjelpt til! vid framtvingandet af den urtima
riksdagen.

TRETTIONDESJETTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1769—1770.

FÖRSÖKET TILL KONUNGAMAGTENS UTVIDGANDE.

Det ämne, som blef första och främsta före-

målet för riksdagens verksamhet, var, såsom vi sett,

Mössornas störtande och Hattarnas upphöjelse; och

arbetet i den vägen drefs med så brinnande ifver

och så brådskande fart, att, redan inom riksdagens

första fem veckor, var saken genomförd. Mössorna

afsatta och Hattarna i full och obehindrad fart att

bemägtiga sig riksstyrelsen.

Först som andra målet i ordningen företogs

nu frågan om konungamagtens utvidgande eller hon-

stitutions-frågan, som den med ett mer beslöjadt

namn kallades. Men härutinnan visade riksdagens

nu blifna ledare en långsamhet, en slapphet, hvilka
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voro i sin väg lika utmärkta, lika i ögonen fallande,

som den feberaktiga ifver, hvarmed Hattarnas sak

varit påskyndad. Låsom oss närmare betrakta det

lärorika uppträdet.

Vi minnas, huru, när urtima riksdagen skulle

framtvingas, några Hattpartiets hufvudmän skriftligen

lofvade att genast vid riksdagens början framlägga

och förorda något förslag till konungamagtens ut-

vidgning; men att Fersen, ehuru derom anmodad,
t. o. m. ombedd, icke ville sätta sitt namn under

förbindelsen. Ehuru gemensamt kämpande mot
Mösspartiet, hyste nämligen hofvet och Hattarna

helt olika afsigter i ty, att en stor del af de sed-

nare ämnade främja icke hofvets, utan blott sin egen

magt-utvidgning. Denna i bakhåll liggande tanke

blef dock länge nog så omsorgsfullt undangömd, att

allmänheten och t. o. m. franska sändebudet Mo-
dene blefvo mer eller mindre bedragna. Sistnämnde
herre hade sitt hofs befallning att understödja, icke

Hattarna, utan hofvet. Men troende på upprigtig-

heten af bådas ömsesidiga förbund, lemnade han
franska besticknings-medlen icke åt hofvets egent-

liga handtlangare Sinclair, emedan denne var mycket
skuldsatt och ansågs mindre pålitlig, utan, som nämndt
är, åt Fredrik Ulrik von Koson såsom den der, ehuru
Hatt, skulle använda dem till Hof-Hatt-förbundets

gemensamma och till konungens enkannerliga fördel.

Men några hofvets vänner påstodo, att han begag-
nade de honom anförtrodda fransyska medlen dels

till upphjelpande af sin egen belägenhet '), dels till

värfvande af anhängare, mindre åt hofvet iin åt Hat-
tarna. Redan vid riksdagens början förmärktes ock

på adelns Hattklubb en viss obenägenhet ujot dem,
som ansägos egentligen höra till hofpartiet, och Fer-

') Arkiv. pS Stafsund. ProniL-nior in säger, ntt han köpte
en egendom för 80,C00 d. s. rii.
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sen säges hafva, eliuni förgäfves, r3dt drottningen

att afstå från alla magtiitvidgnings-planer ^j.

Till följe dels af tids-omständigheterna, dels af

mer pålitliga röstvärfvares ansträngningar hade vid

riksdagens början liofvet på sin sida ganska många
riksdagsmän, kanske t, o. m. flertalet, och möjligt

är, att, om konstihitions-frågan då blifvit framställd

och af både hofvets och Hattarnas anhängare under-
stödd, skulle koniingaparet hafva i många hänseen-
den fått sina önskningar tillfredsställda. Hofpartiet

hade ock färdig en uppsats härom, hvilken Adolf

Fredrik ämnade vid första helsningen åt ständerna

öfverlemna. Men kort förut kom Fersen och öf-

vertalade honom att uppskjuta meddelandet til! den
dag, då konungens proposition skulle afgifvas. Men
när den tiden nalkades, kom Fersen och öfverta-

lade till nytt uppskof, nämligen till den dag, då
ständerna skulle med en högtidlig beskickning fram-
bära sin tacksägelse för den fosterlandskärlek, ko-
nungen ådagalade, när han skatTade dem genom ur-

tima riksdagen tillfälle att om sina angelägenheter

sjelfva öfverlägga. Men också när detta skulle ske,

föreslog Fersen nytt uppskof under förevändning,

att Hemliga Utkottet ämnade sjelft framkomma med
konstitutions-frågan, och att saken skulle derigenom
få ett bättre utseende, än om den komme från

konungen sjelf. Adolf Fredrik prutade emot, men
öfvertalades också af franska sändebudet, hvilket

Fersen härutinnan vuimit för sina åsigter. Seder-
mera sökte också Hattarna att både i plena, utskott

och pä klubbarna nedtysta eller motarbeta alla för-

sök att bringa denna fråga å bana -).

') Danslca min, br. d. 29 April 1769.

^) Teckninger. af detta uppträde och af Fersens uppförande

hvilar på en i arkivet på Stafsund befintlig uppsats: Promemo-
ria, hvilken dock är i några fall partisk för hofvet och mot
Hattarna.
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Till nu omtalade uppskof bidrog äfven Pechlin,

hvilken också vid denna riksdag visste förskaffa sig

stort inflytande. Ehuru stående i skenbart förbund

med hofvet och Hattarna, var han dock i sitt hjerta

mycket fiendtlig mot konungamagten. Redan under
riksdagens första dagar lät han ock för Ostermann
tillkännagifva sitt beslut att motarbeta å ena sidan

Mösspartiets räddning, men å den andra likaså

konungamagtens utvidgning. För sistnämnde ändamål
blef redan nu mellan honom samt Ostermann ett

hemligt förbund afslutadt, och Pechlin uppbar af

den förre betydliga summor ^).

Inför allmänheten skulle dock Pechlin ännu
räknas som en Hof-Hatt-förbundets anhängare och
mottog för att verka till dess fördel mycket pen-
ningar, också af franska sändebudet. Ehuru hans

förbund med Ryssland således måste hållas mycket
hemligt, framstack likväl emellanåt hans benägenhet

för några Mösspartiets grundsatser; t. ex. då han
åtskilliga gånger instämde med Essen, som var en

bland den sidans orubbligaste anhängare, eller då

han en annan gång tadlade kollegiernas olydnad mot
rådet; eller en tredje gång, då han klandrade de

nu till magt komna Hattarnas slöserier med gSfvor

och pensjoner, iivilka, mente han, vore oförsvarliga,

under det vcsfgöfarna Icdo, ja ofta dogo af hun-
ger. Prins Gustaf l)örjade ock snart nog ana för-

hållandet och sökte få 1'echlin från riksdagen ut-

voterad, nu liksom 17G1 ; men förgäfves. Hofvet

gjorde emellertid hvarjehanda försök till främjande

af sina planer. Prins Gustaf smickrade Hattarna,

och drottningen likaså Frankrike samt lyckönskade

konung Ludvit; till den äran att hafva uiulcrkufvat

') Danska min. Jiicls br. d. -9 April 1769 siiger, att

Pechlin för bildandet af et( parti mot hofvet begärde 100,000.

S. st. d. 10 Maj säges, att han af Osterinaiiii dS fått 33,333,

allt d. 8. m.
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Korsika '). Franska sändebudet visade ock mycket
missnöje öfver Hattarnas hoteende ocfi hotade in-

draga hvarjc dem lolvadt understöd, så framt de
ej riiilgjorde sina ät hofvet gifna löften. Hermanson
utarbetade då i sådan rigtning ett betänkande, som
blef på riddarhuset ingifvet af en öfverste-löjlnant

Gerner. Men drottningen hade återigen och just

nu, vi veta dock ej på hvad sätt, stött ifrån sig

flere personer och t. o. m. de förut vänskapligt

sinnade herrarna Biolke och Hermanson -), och deri-

genom försvagat sitt egenthga parti. Derigenom
lyckades det för Hattarna att med förevändning
af bråket vid riksdagens då förestående återflytt-

ning till Stockholm få konstitutions-frågans be-
handling ytterligare uppskjuten ^j. Prins Gustaf hade
väl aldrig velat rätt tro på Hattarnas löften om bi-

stånd; dock med anledning af deras skriftliga för-

bindelse och af sinnesstämningen vid riksdagens bör-
jan hyst några förhoppningar. Men nu hade dessa
åtminstone för riksdags-vistelsen i Norrköping blif-

vit alldeles tillintet-gjorda. Tragi-lcomedien, skref
han, är slut, och jag slcyndar till mitt Ekolsund
för att sysselsätta mig med boken och frädgårds-
hacJcan.

Riksdagens flyttande till Stockholm var det an-
förda skäl eller svepskäl, hvarför konstitutions-frå-

gan icke blef i Norrköping behandlad. I sig sjelf

hade denna återflyttnings behöflighet varit insedd
och förutsagd redan förr, än riksdagen någon gång

M Danska min. br. J. 27 Juni 1769.
2) Danska min. br. d. 23 Juni 1769.

^) Arkiv på Bergsham mar. Spridda anekdoter af K.
F. Säck säga, att hofpartiet var i Norrköping nära att genomföra
en statshvälfning till sin fördel; men att Ferseu motverkade och
afbröt planen genom att flytta riksdagen tillbaka till Stockholm.
Danska min. br. d. 9 Juni 1769 berättar, att en Horn (Fred-

rik?) och en Wrede, »renommé fanaiique», vid denna tid förehaft

en plan till konunga-magtens utvidgande.
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öppnades '). Den gjorde sig ock mer och mer
kännbar genom saknaden af en mängd behöfliga

både personer och papper. N igten af den förtjenst,

husegare och närings-idkare alltid kunde af en riks-

dag påräkna, gjorde ock, att Norrköpings-boarna
arbetade emot, men Stockholms-boarna för den till-

ämnade förändringen. Hofvet tycktes likgilltigt. JEn

riksdag, skref prins Gustaf till sin mor, en riks-

dag, Jwar och hur den hålles, är alltid afskyvärd-].
Flyttningen blef beslutad, och under de tre veckor,

dertill anslogos, hvilade göromålen. Vid hofvets

återvändande till hufvudstaden hade dervarande bor-

gerskap förbehållit sig att ensamt få paradera; och
så skedde äfven och under många och högljudda

yttringar af glädje; — glädje öfver att hafva åter-

fått konungahuset, — eller riksdags-förtjensten?

I slutet af Juni blefvo efter fulländad llyttning

riksdags-göromålen återupptagna. Hattarna hade i

Norrköping gifvit förhoppning om, att nu skulle

konstitutions-frågan blifva pS fullt allvar ständerna

förelaggd. Så skedde dock ej. Man invände, att

nödens afhjelpande och penningeväsendets ordnande
borde i främsta rummet sysselsätta riksdagen, och
att handläggandet af dessa ärender blef af bergs-

och bruks-rörelsens herrar efterlängtadt och påyr-
kadt med så mycken ifver, att det ej längre kunde
uppskjutas. nof[)artiet påstår ock, att Hattarna

sökte göra detma, den så kallade finans-frågan, till

en i allmänna tänkesättet brännande fråga; brän-
nande både i sin helhet, nämligen om nödens af-

hjel|)ande; och i sina enskildheter, nämligen, om de
medel, som dertill skulle användas. Man kom väl

den gången icke härutinnan till något åtgörande
beslut; men lyckades dock genom detta ätnne rycka

•) Österr. min. br. d. 20 Jnn. 1769.

^) Abominable. Brefvet tif d. 21 Juni 1769 finnes i arkivet

pa Stnfsund.
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allmänna iippmärksanilioten från konstitutions-frågan.

1 både det ena ocli andra fallet var Peclilin mycket
verksam. När riksdagen ånyo ö()[)nades i Stock-

holm, mottog han omigen rysska penningar '
. och

som bevis på slugheten af hans tillställningar be-

rättas, huru han verkligen under någon tid up|)bar

besticknings-medel af de begge mot hvarandra käm-
pande franska och rysska sändebuden, och att den

förres, hvilka voro uifna för att främja hofvets af-

sigter, blefvo af Pechlin nu mera använda i alldeles

motsatt rigtning. Slutligen anade dock fransmannen
oråd och anförtrodde ej mer några penningar åt

I*echlin, utan ville liksom prins Gustaf jaga honom
från riksdagen -). Pechlin sökte dä mot alla sådana

anfall stärka sig genom närmare förbindelse med
Rudbeck och Mössorna, och en sådan blef verkligen

afslutad till en början dock i största hemlighet. En
i saken invigd betraktare anmärkte dervid, att de

vanligtvis något slappa och vacklande Mössorna be-

höfde och i Pechlin verkligen fingo en person, som
kunde gifva dem styrka, fart och sammanhållning^).

Förbindelsen kunde dock icke länge hållas fullkom-

ligen hemlig, liäldst Pechlin också nu fiere gånger
bekände sig till Mössornas åsigter, t. ex. deras ovilja

mot krig och mot det krigslystna Frankrike*), hvar-

jemnte han mer och mer drog sig från Hattpartiets

klubb-sammankomster ^).

Hvad som mycket inverkade pä konstitutions-

frågans gång. var en då utkommen smygskrift be-
nämnd: En patriots tanke om grundlagens nöd-
vändiga förbättring, hvilken djerft men med skick-

•) Danska min. b r. d. 4 Juli 1769 säger 20,000 plåtar.

2) Preuss. min. br. d. 25 Aug. 1769.

3) Danska miii. br. d. 28 Juli, 1, 22 Aug. 1769.

*) Danska min. br. d. 22 Aug. 1769.

') Sparreholnis arkiv. J. M. Sprengporteu till J. W-
Sprengporten Auj<. och Sept. 1769.
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lighet angrep reduktions-riksdagens åtgerder och fö-

reslog allahanda förändringar i regerings-sättet, mest

till fördel för konunga-magten. Som författare upp-

gaf sig en assessor Virgin, men man misstänkte

högre stående personer ^) och mente, att Lovisa Ul-

rikas brinnande otålighet påskyndade skriftens förti-

diga ntgifvande, hvarigenom den ock i stället för att

understödja tvärtom skadade hofvcts sak '^). Den
väckte stort uppseende och betraktades af många som
en förberedelse till enväldets införande. Med anled-

ning af sina i December 1768 ingångna förbindelser

med hofvet, blef också Hattpartiet misstänkt för del-

aktighet i något sådant företag. Häraf tog sig

Pechlin anledning att öppet öfvergå till Mösspartiet

lör att, som han sade, mot det nu tillämnade an-

greppet försvara fosterlandets frihet, och lör samma
ändamål tillkallade Mössorna sina anhängare så tal-

rikt, som ske kunde. Up|)skrämda af dessa rykten

och företeelser, och sjelfva obenägna mot alla envålds-

planer, blefvo Hattarna angelägna om att undandraga

sig all slags gemenskaj) med nämnde ströskrift. När
fråga om densamma väcktes på riddarhuset, såg man
ock både Hattar ocii Mössor i mängd uppstiga från

sina bänkar och med skarpa ord ogilla både detta och

hvarje annat försök att rubba det fria stats-skicket^).

Några ville t. o. m., att ständerna skulle besluta skrif-

tens olTentliga u|)pbrätinande; men Fersen afl)öjde åt-

gerden såsom varande ett riksdagens ingre|)p i lag-

skipningen. Många Mössor ville gå än längre. De
vågade väl ej att mot redan tagna beslut fordra en

så kallad ständernas komniissjon ; men de ville dock

genom åtskilliga andra förslag iiålla sig dörren öppen

till åläggande af hårdare strafT. Horgareståndet gick

') Danska min. br. d. 22 Aug. säger, ntl Virgin mot be-

talning ntlihiat sitt namn.
~) Danska min. br. d. l.ö, 22 Ang. Österrik. d:o d. 25,

29 Aug. 170il.

3) Danska min. br. d. 15 Aug. 17C)9.
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i sin fiirbiltring ganska lAngt; Peclilin hade derstädes

mutat borgmästaren Scliauv och en hop dennes vän-

ner ^), så att ståndet, likväl blott med en öfvorvigt

af tre röster, yrkade strängare åtgerder. Presferna

doremot förklarade målet höra icke till ständernas

utan till laglig domstols handläggning. Men pa riddar-

huset blef striden än mera häftig. För den mildare

åtgerden, nämligen målets förvisning till laglig dom-
stol, talade Karl Sparre, Schönberg, Wallenstjerna m.

fl. och äfven Fredrik Horn, hviiken utan att nämna
Pechlins namn likväl beskref denne, sin fordna

hjelte -), på ett ganska igenkännligt sätt såsom or-

sahen till all oro vid riksdagen, och såsom den

listige frestare, Jivilken går omkring och söker,

Tivem han uppsluka må. Häruti instämde numera
också Pechlins svåger, Jennings, hviiken tillade: jag

känner mannen och hans förmåga att locka men-
niskor. På andra sidan, talade Grönhagen, Gyiien-

svan, Pechlin samt Ridderstolpe. Vid omröstningen

blef med 437 mot 309 saken hänvisad till laga dom-
stol, i hvilket beslut äfven bönderna, oaktadt alla

Pechlins bemödanden instämde. Virgin var således

räddad från alla svårare förföljelser och dömdes blott

till penningeböter; men hans skrift blef af riksdagen

förbjuden och af allmänna tänkesättet ogillad. Hof-

partiets med densamma åsyftade plan var förfelad.

Lovisa Ulrika hade ämnat i dessa dagar fira sitt silf-

verbröllopp, men lät inställa hela högtidligheten; som
det hette, emedan konungaparet icke ville med tomma
högtidligheter förspilla ständernas dyrbara tid ^); an-

dra påstodo. att det skedde af harm öfver det miss-

öde, som träfTat berörde ströskrift.

Franska hofvet blef emellertid icke blott otåligt

utan slutligen mycket uppbragt öfver det sätt, hvarpå

1) Danska min. br. d. 19 Sept. 1769.
2) 40. 137.

3) Adelns prot. d. 15 Aug. 1769.
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dess soldtagare, Hattarna, hade genom hvarjehanda

förevändningar nu under ett hälft års tid uppskjutit

konstitutions-lrägans behandling. Dess sändebud för-

klarade derföre, och denna gång uttryckligen och be-

stämdt, att det qvartal understöds-medel, som den

19 September var förfallet, icke skulle utbetalas, så

framt man ej dessförinnan formligen och pä fullt all-

var framdragit denna sak till ständernas afgörande ^).

Då måste Hattarna gripa sig an, och för ständerna

framlades nu i nämnde väg åtskilliga betänkanden, det

märkligaste bland dem af presidenten Karl Fredrik v.

Höpken, en broder till f. d. kansli-presidenten. Han
understöddes af många, som insågo vådan och skadan

af flere i svang komna missbruk och öfverdrifter och

derlöre ledda af ärlig välmening ville i någon mån in-

skränka ständernas och öka regeringens magt. Fältmar-

skalken Hamilton sade: Ja^ vill ingalunda införa något
envälde; men om vi å andra sidan iche lägga betsel

i munnen på ondskan och sjelfsväldet, sä hlifva

vi under natmi af ett fritt folk dock hvarandras
slafvar; ty, om magtegande ständer icke tdlika

äro laghundna, skola ])artierna kunna utöfva myc-
ket våld och mycken orättvisa. Vi liafva en lag-

hunden konung för att skyddas mot envälde, och

höra likaså hafva lagbundna ständer för att skyd-

das mot mångvälde. Den magt, vår grundlag till-

erkänner konimgen, bör denne få behålla orubbad;
ty den tjenar till skydd icke blott för hans egen

höghet, utan ock för hans folks rättigheter. Unge-

fär samma språk fördes af Henzelstierna, Duwall och

Uappe, m. fl.

Men dessa åsigter och förslag rönte mycket mot-
stånd icke blott bland riksdagsmännen utan ock inom
allmänna tänkesättet, hvilka ingendera nu mera voro för

holvet så gynnande, som vid riksdagens början. En till

') Arkiv, på Stafsuud. Prins Gustafs bref till Lovisa Ulrika

d. 6 Scpt. 1769.
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förändringen bidragande orsak var tvifvcis-iilan också

den, att många började genomskåda dubbellieten af det

spel, som fördes då man framtvingad»; riksdagen under

förevändning att afbjelpa landets lidanden, men seder-

mera sökte begagna riksdagen förnämligast till vin-

nande af enskilda partifördelar, liofvets eller Hattarnas.

Skulden till tänkesättets förändring blef dessutom

också denna gäng kastad på drottningen. Redan vid

midsommars-tiden berättades *), huru hon stött ifrån

sig Bielke och Hcrmanson, och någon tid derefter

hette det -) : lion har oaldadt alla varningar härjat

föra ett ohetänksamf språk och visa sin hrinnande

längtan efter envälde ^), samt öfverhopat med be-

löningar åtskilliga personer, som äro allmänt ha-

tade. Att konungen utom förslag nämnde till lands-

höfding Hof-Hatt-förbundets nitiske anhängare Rappe,

blef ock såsom en olaglig egenmägtighet tadladt, ehuru

personen var en mycket duglig ämbetsman. Hos en

banko-kommissarie Helleday uppläcktes en kassabrist

på omkring 374,000 d. s. m.*), hvilka med eller utan

skäl misstänktes vara lånade åt drottningen, för att

användas till röstvärfning m. m. Enligt ett annat

rykte skulle hon för samma ändamål hafva omigen

upplånat penningar pä pant af sina juveler. Dessa

gamla och nya känslor af ovilja mot hennes person,

misstankar mot hennes afsigter och fruktan för hen-

nes välde, hafva, sade man, också motverkat hofvets

planer mer, än de rysska penningarna förmådde göra;

häldst alla dessa både tankar och misstankar blefvo med
mycken slughet begagnade af Pechlin. Nämnde herre

hade nu, som sagdt är, öppet öfvergått tilt Mössorna

och tillika i hemlighet lofvat Danmarks, Englands

och Rysslands sändebud att liindra hvarje försök till

') Danska min. br. d. 23 Juni 1769.

2) Österrik, min. br. d. 20 Okt. 1769.

^) Ihre iibermässige Ungeduld Zur Suveränitet zu gelangen

4) Banko-fuMm. prot Ok. 1769— Jan. 177»
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konungamagtens utvidgning, hvaremot dessa herrar

lofvat, i händelse han lycl<ades, betala honom 100,000
d. s. m., en tredjedel af hvardera staten, och obe-

räknadt de summor, som åt andra personer kring-

delades. Frän trycket utkom ock en skrift, kallad:

Uppmuntran fÖr Svea folk till uppmärlisamhet i

ett högvigtigt ämne. Dermed menades nödvändig-

heten af ett kraftfullt försvar för den, som man sade,

hotade friheten, hvarföre ock skriften blef af allmän-

heten kallad JBuclkaflen. Bakom frihetskärleken dolde

sig ock mången gång egennytta; ty, berättas det,

mången partiledare, som nu är hmg i sitt eget

stånd, vill icke afstå sin spira åt den, som är
kung i Sverge. Följden blef emellertid, att allmänna

tänkesättet mer och mer vände sig mot hofvet ^) och

mot dess planer; t. o. m. ända derhän, att sjelfva

Stockholms borgerskap vid årets slut valde till sina

ämbetsmän för det mesta blott Mössor ^). Afven

Hattarna, som skulle vara hofvets bundsförvandter,

hyste i många fall samma åsigter, och det pä sätt

och af skäl, som ofta blifvit omtalade. De hade ock

under 1756 års riksdag motarbetat konungamagtens
utvidgning sä öppet och ifrigt, ad do icke utan skri-

ande motsägelse kunnat henne denna gång förorda.

Under ledning af Fersen ville de visserligen i någon

mån inskränka ständernas, nu mera demokratiens rät-

tigheter eller sjelfsväld; dock till fördel mer för rå-

det, än för konungamagten ^). Lovisa Ulrika hade

emot sig fruktansvärda både härar och härförare,

demokraterna under l*echlin och aristokraterna under
Fersen.

Den genom Karl Fredrik n()|)ken väckta konsti-

tutions-frågan blef af ständerna hänvisad till gemen-
sam behandling af Hemliga Utskottet samt af .lustitie-

') Preus3. min. br. A. 24 Okt. 1769.

2) Danskn min. br. d. 12 Dcc. 17»)l).

3) Dniiska min. br. .1. 21 Okt. 1769.
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och Midflre Sekrcta Depntationerna. I dessa hade

llatlarna stor och hestämd öfvervigt, Mössorna dcre-

niot endast några lä vänner; — ja så få, att de, ehuru

räknande bland sig de utmärkta riksdags-kämparna

Pecidin och Joh. Siindblad, likväl icke förmådde åstad-

komma något kraftigare motstånd. Den 20 Oktober

liade utskotten färdigt sitt förslag under tittel: »Akt

om personlig säkcrJiet samt säkerhet om cgande-

rätten»; eller såsom det vanligen kallades: Säker-

hets-Akten. Den var i någon mån fördelaktig för

konunga-magten, dock än mer för rådet, d. v. s. för

de nu herrskande Hattarna. Men i det hela sökte

den ock afskafla många njissbruk och många oord-

ningar; och innehöll i detta hänseende llere beröm-

värda satser och stadganden. Der lästes t. ex. att,

ehuru ständerna vore magtegande, berodde deras fri-

het och säkerhet icke af någon rättighet att gränslöst

utvidga detta sitt välde, utan af den grundsats, att

ingen magt finnes, som icke bör vara bunden af lag;

— att sådan vore ock både bokstafven och menin-

gen i Sverges regeringsform af 1720; — att denna

följaktligen borde återställas till sin fordna enkelhet

ocii fulla kraft samt tillhopa med riksdagsordningen

åf 1723 och af gällande konungaförsäkran utgöra ri-

kets enda grundlag; — att alla vid densamma seder-

mera gjorda förändringar och tillägg borde afskafTas;

— att hvarje medborgare borde till person, egendom,

ära och tjenstebefattning ega full frihet och säkerhet,

till dess han af laga myndighet blifvit derifrån dömd;
— att all tortyr borde bland fria folk försvinna, och

att derföre, hvad svenska lagen stadgar om svårare

fängelse ^), borde vid vanliga brottmål endast med
ömmaste grannlagenhet användas, men i afseende på

statsbrott alldeles förbjudas; — att ständerna borde

bibehålla oförkränkt sin magt att stifta lag och att

man följakteligen borde till efterlelnad återupptaga de-

1) Jfr. 37. 136.
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ras länge försummade rättighet att granska samt

stadfästa eller förkasta de förordningar, regeringen

mellan riksdagarna utgifvit^); — att ständerna borde

behålla qvar sin rättighet att- ställa rådet till ansvar

för det sätt, hvarpå regeringen blifvit handhafd, men
för öfrigt afhålla sig från all lagskipning; — att för-

denskull alla sä kallade ständernas kommissjoner eller

extra domstolar af hvad namn som häldst borde för

evig tid afskaffas; — att ständerna ej heller borde

befatta sig med pröfning och afdömmande af enskilda

till dem vädjade rättegångs-tvister, utan låta alla så-

dana afgöras vid laglig domstol; — att ständerna

borde främja handel och näringar, men hvarken

sjelfva för statens räkning sädana drifva, ej heller för

andra deras idkare utfärda besvärliga reglementen;
— att ständerna ej heller borde befatta sig med att

bortgifva ämbeten, tittlar, belordringsrätt, pensjoner,

nädegåfvor, kronogods-arrenden, krono-ieveranser och

dylikt, utan öfverlemna allt sådant åt regeringen.

Nästan alla dessa punkter voro föresfafvade af

Rappe, hvilken måhända också varit den, hvars penna
uppsatt betänkandet. Dess innehåll är af stor märk-
värdighet. Det visar nämligen, att, liksom Mössorna
1766 i ekonomiskt, så hafva ock Hattarna 1769 i

politiskt hänseende insett och sökt afskafTa llere bland

de fel och öfverdrifter, hvilka småningom inträngt i

det fria statsskicket samt stört dess jemnvigt och

hindrat dess välgörande verkningar. Dessa ljusa och

löftesrika företeelser under frihetstidens sista år hafva

vi redan förut delvis och i korthet antydt -), och

skola till dem i slutet af denna del återkomma.
Den nu föreslagna Säkerhets-akten med sina

stora förtjenster bicf dock och kunde lätt blifva ut-

målad som för mycket aristokratisk. Alla de rättigheter,

1) 38. 59.

2) 38. 203—206.

fryxells Ber. XLI. 22
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den tog från ständerna, skulle hädanefter, hette det

vä), utöfvas af kongl. majestät. Men enligt då gällande

grundlag utgjordes det kungliga majestätet icke af

konungens person ensam, utan af konungens majestät

och af folkets majestät tillhopa, det sednare represen-

teradt af folkets omhud riksrådet. Ett så kalladt kongl.

maj:ts beslut utgick således ej ensamt från konimgens
person utan gemensamt från honom och rädsherrarna,

och det var för de sednare lätt att ölverrösta den

förre och sålunda förestafva beslutet, Häruli låg or-

saken, hvarföre säkerhets-akten ansågs vara och verk-

ligen var mindre fördelaktig för konungen än för

rådet, för ämbetsmanna-väldet, för de då regerande

Hattarna; men allt detta förnämligast med hänsyn
till befordringar och löpande ärender. I det hela

skulle rådet också enligt Säkerhets-akten bero af stän-

derna, inför hvilka det borde vid hvarje riksdag re-

dovisa, och af hvilka det kunde anklagas och till-

eller afsättas. Detta utgjorde väl en stark dam mot
hvarje försök till rådsvälde; men, emedan vid första

anblicken något hvar tyckte Säkerhets-akten medföra

ett sådant, hördes mot densamma många och hög-

ljudda rop, och meningsstriden för och mot blef utom-
ordentligt liflig. Från trycket utkommo mer än 00
serskilda skrifter och en mängd verser, somliga för

och andra mot, båda delarna ofta skrifna med en

värme och en kraft, som oemotsägligen ådagalade,

att de härflutit från en^ hos bägge partierna varm och

kraftig Öfvertygelse. A ena sidan påstodo Hattarna,

att nämnde Säkerhets-akt skulle bereda Sverge en

framtid, full af frihet, välstånd och ära, och de lik-

nade den vid Englands Magna Charta. Att detta

beröm var i många hänseenden välförtjent, har ock

sedermera blifvit af flere granskare erkändt. Men
för tillfället rönte dock Säkerhets-akten det mest

hårdnackade motstånd; dels derföre, att den kom
från de hatade Hattarna; dels derföre, att den stridde

mot den till sjelfsvåld urartade frihet, som ville göra



339

sig gällande; dels derföre, att den tycktes öka antin-

gen hofvets, d. v. s. Lovisa Ulrikas, eller rådets, d.

v. s. ämbetsmännens magt, hvilka båda hatades af

den mer och mer framträdande demokratien.

Till ledning för Mössorna allät ock Pechlin ett

mot Säkerhets-akten ställdt betänkande, hvilket på sin

tid väckte stort uppseende. I detsamma försvarade

han flere frihetstidens skadligaste missbruk och i

synnerhet ständernas ingripande i lagstiftning, befor-

dringar och en' mängd andra enskildheter. T. ex.

Säkerhets-akten föreslog, att lagstiftande och lagski-

pande magten ej borde sammanblandas eller hos en

och samma myndighet förenas. Pechlin invände:

ingen kan dock vara skicMigare att dömma öfver

lagarnas handhafvande än den, som lagarna stiftat;

och att anse ständerna skickliga att stifta lag,

men icke att pröfoa dess tillämpning vore orim-
ligt. Med anledning häraf försvarade Pechlin och

ville behålla det förra både tidsödande och oenighets-

födande bruket, att ständerna skulle som en öfver-

domstol upptaga och afdömma de rättegångsmål, som
blifvit till dem vädjade; och han påstod sig icke

hafva sett någon skada dcraf föranledd; och att

det vore ohiUigt, om ständerna icke skulle fa hjelpa

en medborgare, som lidit orätt. Af samma an-
ledning ville han icke helt och hållet afskaffa de

så kallade ständernas kommissioner: ty, sade han,

rådet skidle eljest icke hehöfva frukta för några
strängare efterräkningar. Man hade anfört det

varnande exemplet af romerska frihetens urartande

till demokratiskt sjelfsvåkl. Pechlin genmäite, att

Roms olycka och frihetens fall föranleddes icke af
folkets, utan af de storas regerings-sjuka. Likaså

ville h;in bibehålla alla vid 1720 års regeringsform

gjorda förklaringar och tillägg, såson» nyttiga skydds-

värn för folkets frihet. Hans up|)sats inverkade

mycket på Mössorna. De fruktade eller låtsade
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frukta, att den inymodiga siiJcerhden» skulle icke

befästa utan tvärtom skaka grundlagarna. Älskans-
rärda, upplysta svenska folk, hette det i en bland

deras stridskrifter, låtoni oss ej kringföras af alle-

handa nymodiga förslag; ej heller lockas att i

stället för friheten söka en hlott skenbar säkerhet;

ej heller förvillas af dem, som ät frihetens för-

svarare gifva namn af .yelfsräldefs försvarare, och

af Hottentotter. Om det föreslagna stadgandet, att

ständerna icke skulle befatta sig med enskilda rätte-

gångar, yttrade samma skrift: det vore en ttsel fri-

het, en trälaktig säkerhet, om svenska inedborgare

ej finge gå med sina klagomal till ständerna. De
flesta Mössornas skäl härutinnan voro förcstafvade af

Pechlin; några äfven åberopade efter den då serdeles

ryktbare engelske frihetskämpen Wilkes. Serskildt

utarbetades och trycktes i tabellform on mellan Sä-

kerhets-akten och förut gällande lagar anställd jemn-
förelse, hvilken sökte ådagalägga att nu föreslagna

ändringar skulle vara stridande mot grundlagen och

mot folkets frihet.

Hofpartiet å sin sida klagade visserligen, att

nämnde förslag icke medförde åt konungen de större

fördelar, Hattarna 1768 och äfven sedermera före-

speglat. Genom hejdandet af åtskilliga missbruk, som
ständerna tillätit sig, skulle dock konungen hafva medelst

j)erörde Säkerhets-akt erhållit större trygghet än förut

samt i några punkter större magt ; hvilka fördelar

dessutom möjligtvis kunde begagnas såsom utgångs-

punkter för vidsträcktare framtida planer, och det

tyckes äfven, som någonting dylikt varit påtänkt.

Med större ifver, än man eljest kunnat vänta, an-

strängde sig derföre hofpartiet till genomdrifvande af

nämnde akt. Prins Gustaf, som någon tid hållit sig

stilla, säges ock nu hafva ordnat och underhållit

flere fritafflar till uppmuntrande af gamla och vin-

nande af nya anhängare, och Sinclair utdelade löften

om stjernor, om ämbeten t. o. m. om gunst-bevisningar
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i sin verksamhet outtröttlig och på sitt sätt oöfver-

trälTlIg, och danska, rysska och engelska sändebuden
utbetalade stora summor \i. Det var ock med utom-
ordentlig spänning och oro, man motsåg den storm,

som skulle utbryta, när nu saken blef hos ständerna

till slutligt afgörande föredragen.

Bondeståndets gamle taleman och Hattarnas gamle

anhängare, Olof Håkansson, hade äfven vid denna

riksdag visat prof på sin stora förmåga; ty han hade

länge nog lyckats att inom sitt stånd upprätthålla

Hattarnas åsigter ^j, ehuru dessa voro för allmogen

föga gynsamma. Men han började blifva svag och

sjuklig; Pechlin med sina handtlangare lyckades der-

före bland riksdags-bönderna vinna ilere och flere an-

hängare, och att slutligen upphetsa sinnena ända derhän,

att några bönder hotade slå ihjei ståndets sekreterare

Palén ^j, hvilken nu liksom 1756 arbetade för Hatt-

partiet. Enligt Pechlins önskan blef ock Säkerhets-

akten af ståndet förkastad. Några dagar efter detta

nederlag afled Olof Håkansson. Han efterlemnade en

förmögenhet af 6- några säga 700,000 d. s. m., ett

talande vittnesbörd om arten af åtminstone en sida i

hans riksdagsmanna-verksamhet.

Inom borgareståndet blef spänningen häftigare

och hvarje parti skref lofsjungande verser öfver sina

kämpar *). Nämndt är huru Pechlin mutat den in-

') Österr. min. br. å. 10 Nov. 1769 säger, att också preussiBka

sändebudet Cocceji hnr till Säkerhets-aktens niotarbetnnde utbetalat

40,000 bankci rdr, dock i allra största hemlighet. I bref af d.

12 Dcc. 1769 uppgifver danska siindebudet, att han, Juel, utbetalat

troligen förnämligast för denna sak 38,890 d. s. deriblnud St

riksrådet Ribbing Ii,8.33, St Durietz för tva mSnnders fritafflar

5,333, för den stora voteringen pa riddarhusel 8,000, at borgare-

ståndet 3,000, St Sundblad för samma stånd 0,000, al llollimnn

600 o. s. v. allt d. b.

5) Danska min. br. d. 29 Aug. 1769.

3) Österr. min. br. d. 3 Nov. 1769.

*) Danska min. br. d. 5 Sept. 1769.



flytelserike borgmästaren Schauv och mänga dennes
vänner. Striden blef ock i yttersta grad häftig ocli

bullersam. Talemannen, l)orgmäslaren Ootlier, en an-
hängare af Hattarna, förmSdde icke styra det våld-

samt upprörda ståndet. Oordningen gick så långt, att

motstånds-partiet med Schauv i spetsen uppsatte och
framtvingade både proposition och omröstning. I denna
sednare deltog ej talemannen ej heller omkring fyratio

hans anhängare, hvarföre den utföll med 62 röster

mot och blott 3 lör Säkerhets-akten. Talemannen
och hans vänner lemnade då rummet, men de andra
stannade qvar och stadfästade det tagna beslutet.

Tvisten hade varat från kl. 9 f. m. till ölver 4 e. m.
och protokollet upptager 157 folio-sidor ^j.

Bland presterna var flertalet öfvertygadt om Säker-
hets-aktens billighet och nytta. Dock äfven inom
detta stånd funnos några uteslutande vänner af en
obegränsad frihet och bland andra prosten Kroger.
I den nu framlaggda Säkerhets-akten trodde han sig

upptäcka en förberedelse till suveränitetens införande,

hvarföre han ock aflät mot densamma ett på sin tid

mycket omtaladt betänkande. Brinnande af harm öfver

sitt partis nederlag i rådsherre-saken och i synnerhet
öfver de stämplingar, medelst hvilka man i December
1768 framtvingat riksdag, tillät han sig nu att mot
andra sidans män framkasta svåra beskyllningar och
derjemnte ock några ganska närgångna frågor; t. ex.

huruvida sammankallandet af en riksdag borde bero af

konungen ensam, eller af konungen och rådet? — huru-
vida kollegierna haft laglig rättighet att, som de gjorde,

nedlägga sina göromål? — huruvida konungens och
riksrådet Hjärnes uppförande vid samma tid verkligen

förtjenade den tacksägelse, ständerna dem egnat? o. s. v.

Talet väckte mycket uppseende och framkallade många

') Borgare st. prot. d. 2 Nov. 1769. Österr. miii. br.

d. 3 Nov. 1769, innehåller härom en något afvikande berättelse;

t. ex. Btt Schauv blef, vid Gothers bortgång, af de qvarstannande
för tillfället vald till taleujin.



motsägelser, i synnerhet af biskop Benzelstjerna, hvilken

icke blott försvarade utan ock berömde konungen
och Hjärne, såsom de der icke tiUstoppat sina öron

för det nödlidande folkets ro})- Säkerhets-akten blef

ock af presteståndet antagen med 38 röster mot 13.

Enligt förslag af Benzelstjerna väcktes derpå fråga om
Krogers uteslutande frän ståndet Till dennes försvar,

åtminstone mot sä sträng bestraffning, uppträdde flere

och i synnerhet häfdatecknaren Celsius; men förgäfves.

Kroger blef utvoterad, och ståndets taleman upp-

manade presterskapet i Skåne att ej mer välja honom
till riksdagsman. Huru häftigt dock en stor del af all-

mänheten var uppskrämd och uppretad mot Säkerhets-

akten och mot de derunder, kanske ej alldeles utan

skäl, förmodade suveränitets-planerna, visade sig vid

detta tillfälle ganska tydligt. Ledamöter af Stockholms
borgerskap gjorde ett sammanskott och köpte åt

Kroger en silfverkanna af 242 lods vigt, på hvilken

de läto inrista följande ord:

Att kallas till likars fullmiiglig

I det vii^jtigRste meniiiskovärf,

Lagstiftningen;

Att ifra för saiiilidas och efterkommandes rätt,

Nitälska mot farliga anslag,

Och derföre

Hatas af egeonyttan,

Tadias af afiinden,

Förföljas af agget,

Ar frihetshjeltars lott och vanliga lön;

Hvilken ock tillfallit herr prosten

Karl Kroger,

Vid riksdagen i Stockholm ar 1709,

Af hvilken iirofulla händelse

Några dess vänner

Velat bevara åminnelsen

Genom

Denna Skänk.
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Derjemnte skrefvos till hans ära flcre verser, i hvilka

bland annat lästes:

Den ar för Sverges frihet tröjier,

Som icke älskar prosten Kroger,

och

Den rare aldrig viircl att frihets frukter njuta,

Som vill var Krögerä namn ur ärans tempel iliita.

En assessor i antiqvitets-kollegium vid namn
Helsingins uppsatte förslag till en mycket lofprisande

inskrift på en minnespelare, som borde öfver bemälte

frihetshjelte uppresas. Vid färden från Stockholm
blef denne ock af en stor skara beundrare åtföljd till

Liljeholmen, hvarest de under versernas afsjungande,

och många stående på knä, drucko skålar för den
»store frihetsmartyren);. Att prcsteståndet utvoterat

honom och tillika antagit Säkerhets-akten väckte hos

en mängd dylika frihetsvänner en sådan förbittring,

att de läto förfärdiga en tafla, som föreställde trenne

män, förande, den ene en värja (adelsmannen), den
andre en aln (borgaren), den tredje en spade (bonden)

och under dem en svart hund med uppspärradt gap;

och med öfverskrift: de tre gagna, den fjerde skadar^).

På riddarhuset biel striden ganska häftig och
redan under en förberedande öfverläggning så våldsam,

att Fersen, efter ofta upprepade förmaningar och böner,

slutligen i förtviflan om lugnets upprätthållande för-

klarade sammanträdet upplöst och steg upp från landt-

marskalk-stolen samt närmade sig dörren. Men när

alla de öfriga stannade på sina platser, återvände

äfven han till sin, och nu, ehuru blott med yttersta

möda, lyckades han att återställa lugnet -). Sakens

') Prestest. prot. Nov. 1769. Danska min. br. d. 12

Dec. samma år.

') Osterr. min. br. d. 3 Nov. 1769 berättar, att, när Fersen

lemnade sin plats, stod bredvid talemans-bordet Mössan amiralen

Fnlkengren, hvilken i egenskap af Brahe-ättens fullmägtig möjligtvis

velat som vice landtraarskalk öfvertaga riddarhusets ledning; men
att J. M. Sprengporten lade handen på landtmarskalk-stolen och
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utgång hos adeln var måhända också af större vigt,

än mången kunde tro, ty några dock osäkra tecken

tyckas antyda, att, ifall Säkerhets-akten blifvit antagen

af adeln liksom af prestcrna, hade hofpartiet ämnat
med åberopande af dessa tvenne stånd våldsamt genom-
drifva förslaget, kanske ock än större förändringar.

Vi hafva äfven nämnt, huru prins Gustaf genom
fritafllar och Sinclair genom slösande löften sökte värfva

anhängare. Hofpartiet trodde sig vara så försäkradt

om framgång, att, som man säger, prinsen hade för

den dag, då saken skulle afgöras, låtit ordna ett stort

gästabud till firande af den väntade segern.

Men å andra sidan var Pechlin lika verksam
medelst utdelande af penningar och löften samt ut-

spridande af misstankar och vanrykten, och det be-

rättas, huru han i förväg skaffat sig på hvarje riddar-

husets bänk vissa anhängare, som der skulle verka

för hans afsigter; — likaså, att han, när den afgörande

dagen kom, stod i riddarhusets förstuga och köpte

röster för 200 plåtar stycket. Det är förvånande att se,

huru många smädliga anspelningar eller grofva tillmälen

han under dessa dagar lick uppbära, muntligen och

skriftligen, och i både stånd, utskott och sällskaper.

Men lika förvånande voro ock det orubbliga lugn

och den isande köld, med hvilka han bemötte dessa

anfall, samt den sluga beräkning och ihärdighet, hvar-

med han visste inför den lättrogna eller okunniga

allmänheten framställa sig såsom en frihetens martyr
och som ett mål för hat och förföljelser endast der-

före, att han kämpade mot suveränitets-planerna. Han
blef ock af många ansedd som en utomordentligt stor

frihets-hjelte och som sådan i smickrande tal och
verser llere gånger beprisad. I en af de nyss om-
talade ströskrifterna, undertecknad af ordet Frihcts-

ropade högt, ail eho, utom Fei'sen, som ccignde sdlla sig der, shdk
betala det med lifvet, och att det var till följe af riddarhusets

böner, som Fersen återvände till sin plats.
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vän, lictte det: I Pcchlin ser du, o Svea folk! din

frihets väldige heshyddare, Jwilken, brinnande af
ädelt mod för fosterlandets väl, försvarar med ogemen

styrka dina rättigheter. Han fruktar ej ta diet; ty

medborgares sanna t>äl är hans enda syftemål, och

derföre är han högt älskad och beprisad af sin

samtid, och skall blifva med erkänsla och högakt-

ning omtalad af den senaste efterverld. I en bland

de till hans ära tryckta sångerna lästes:

Du, som en prydnad är för Sverges riddersmän,

Du, som i tänkesätt Dig visar folkets vät),

Pechlin! låt Din furtjenst i dag mitt ämne blifva,

Och anse med behag en skald, som vill beskrifva

Det loford, som Dig gifs af trogna landsmäns bröst;

Ty, när jag prisar Dig, så tolkas folkets i-öst.

Du visar, hvaruti vår frihet rätt består.

Att största säkerhet är den, då ständer rår.

Far fort i Dina värf. Du fosterlandets vän,

Och Jäst Din ära Dig förskaffat afundsmän.

Låt ej Ditt rena nit för Sverges väl förstinna.

Låt Sverge stads deraf få flere frukter finna,

Så skall Dig tacksamhet af sensta tider ske.

Och förrn Ditt minne dör, sin ända verlden se.

Den 15 November utkämpades på riddarhuset den

afgörande striden. För Säkerhets-akten skref och talade

märkvärdigt nog utom häfdaforskaren Schönberg ingen

bland Hattpartiets mer framstående medlemmar, utan

blott personer af andra och tredje ordningen ^j. Mot
Säkerhets-akten framträdde många Mössor, i synnerhet

Karl Ridderstolpe och Klas Frietzcky, denne sistnämnde

förnämligast af det skäl, att de föreslagna ändringarna

skulle inskränka ständernas, demokratiens, men öka

') Af detta och några andra sl<äl hafva många trott, att

några Hattarnas högsta ledare icke önskade framgång åt förslaget,

thuru Hattpartiet i sia helhtt hade detsamma med ifver omfattat.
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rådets, aristokratiens niagt. Vid den slutliga omröst-

ningen blef ock Säkerhets-akten förkastad med 457
röster mot 431. Man trodde, att många Mössor,

inseende förslagets stora förtjenster, hade röstat för

detsamma; men att några Hattar af fruktan för Lovisa

Ulrikas möjligtvis blifvande öfvervälde tvärtom. Emeller-

tid var nu Säkerhets-akten förkastad genom adelns,

borgrarnes och böndernas sammanstämmande beslut;

och till stor del genom Pechlins verksamhet och till-

ställningar. Dagarna derefter uppbar han ock af de främ-

mande sändebuden de 100,000 d. s. som honom för

denna riksdagsbragd blifvit lofvade ^), och dessutom gaf

honom Ryssland en ärlig pension af 4,000 rubel, och

hvar och en bland de tre staterna åt hans fru ett

smycke, värdt 1,000 d. s.

Hof[)artiet var utom sig af förbittring icke blott

mot honom och Mössorna, utan ock mot Hattarna,

hvilka först länge uppskjutit frågan om konungamagten
och sedermera icke i Säkerhets-akten sökt skafla den-

samma större fördelar, och slutligen icke kraftigare med-
verkat ens till de nu föreslagnas genomdrifvande. Det

var, klagade man, Hattarna, hvilka alltid tillintetgjorde

hofvets planer, är 175() som dess öppna vedersakare

och år 1769 som dess låtsade men förrädiska vänner.

Jag är, skref Karl Schefler, jag är utom mig af harm
öfver deras trolösa xiiypförandc -). Prins Gustaf in-

ställde naturligtvis sin tillämnade segerfest, och reste

dagen efter sista omröstningen till Ekolsund. Jag
harmas, skref han till SchedVr, iclcc sä mgclct dcr-

öfver att vi tappat Jconstitidions-frägan, ty^ sädan
den nu var, shullc den icke fjenat oss till någonting;
— utan fast mer dcröfver, att jag måste se mitt

föll' fordcrfradf till den grad, att det sätter sin IgcJca

i villervalla, i anarki. Ni vet häst, huru lätt det skulle

') Danska min. br. d. 13 Jan. 1770.

*) Upsala bibi. Gust. papper. K. ScheÖer till priua Gustaf

d. 4 Nov. 1769.
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f'6r ett år sedan hafva varit att med ett enda slag

göra slut på alla dessa oordningar. Orden åsyftade

prinsens 17G8 lörehalda, men då af Lovisa Ulrika

afstyrda plan att medelst ett våldsamt slag genomföra
revolutionen. Till sådana tankar återkom han också nu,

och hvälfde i sitt hufvud nya förslag att med Frankrikes

hjelp och nstyrhans rätto genomdrifva sina önskningar.

Lovisa Ulrika, som inledt förbundet med Hattarna

och med Pechlin och trott på deras löften, fann sig

nu af båda bedragen, och hennes känslor dervid be-

höfva ej beskrifvas. Hatet mot Hattarna blef så mycket
bittrare, som de beröfvade henne också Frankrikes

understöd. Fersen hade nämligen bibringat Modene
den öfvertygelsen, att alla försök till svenska konunga-
magtens utvidgning skulle blifva fruktlösa, t. o. m.
ändamåls-vidriga, så länge Adolf Fredrik lefde, och

Lovisa Ulrika således skulle få den ökade magten i

sina händer; och att fördenskull alla derhän syftande

åtgerder borde uppskjutas till den tid, då prins

Gustaf bestigit tronen; en öfvertygelse, hvarefter också

Frankrike sedermera till Lovisa Ulrikas förtrytelse

handlade. För tillfället kunde hon emellertid ingenting

göra. Till belöning för sitt biträde vid riksdagens

framtvingande och vid Möss-regeringens störtande måste

konungahuset i stället lör den väntade magtutvidgningen,

åtnöjas med de rika anslag, hvarmed det af Hattarna

på landets bekostnad öfverhopades, tröstades, mutades;

såsom vi längre fram skola berätta.

TRETTIONDESJUNDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1769—1770.

GBANNST.VTERXAS INFLYTANDS PÅ KGNSTITnXIGNS-
FRÅGAN 1769.

Vid nu omtalade brytning voro utrikes magternas
sändebud mycket verksamma. Deras åsigter, planer
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och åtgerder äro redan vid spridda tillfällen angifna.

men må här i sammanhang för minnet återkallas.

Alltsedan trettio-ära kriget hade Frankrikes plan

varit att begagna Sverge som bundsförvandt, stundom
som besoldad vapendragare, under sina i Tyskland

förda fejder, hvarföre det ock varit angeläget om att

bibehålla Sverge vid dess besittningar inom samma
rike ^). Till en sådan vapendragare-tjenst hade Hattarna

två gånger förnedrat silt fädernesland, nämligen när de

invecklade det i finska och i pommerska krigen. Men
efter 1760 förmådde ej detta parti längre beherska

riksdagarna och således ej heller till Frankrikes tjenst

godtyckligt använda Sverges stridskrafter. Hofvet i

Paris beslöt fördenskull hjelpa Sverges konimg till

större magt lör att sedermera genom att understödja

eller muta, icke mer något riksdags-parti, utan honom
och hans omgifning, kunna efter sina afsigter leda

Sverge och använda dess härar. Det var en sådan

beräkning, som låg till grund för franska sändebudets

uppförande under riksdagen 1769.

England, i egenskap af handelsstat, önskade (red

och sökte fördenskull upprätthålla både det fria stats-

skicket och Mösspartiet, hvilka begge mer gynnade
en fredlig än krigisk statskonst. I egenskap också af

fabriksstat önskade England åt sina tillverkningar så

utvidgad afsättning och sä få medtällare som möjligt,

och ville fördenskull störta Hattarna, hvilkas ifver för

svenska fabrikernas upphjelpande möjligtvis kunde i

någon män skada de engelska.

An vigtigare var förhållandet till grannstaterna

Danmark, Hyssland och Preussen. Minnet af Sverges

konungar Gustaf Adolf, Karl den tionde och Karl den

tolfte samt af deras krig, likaså kännedomen af den

strids- och äfventyrs-lystnad, bemälte regenter och

deras segrar ingifvit en betydlig del af svenska folket;

— allt detta hade hos grannarna och hos Europas tlesta

•) Jfr. sid. 104—100.
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statsmän alstrat den farhågan, att, om konungen i

Svergc finge större magt, torde han, lockad af före-

trädarnes krigsära, af folkets krigslystnad eller af eget

öfverdSd snart angripa sina grannar och omigen störta

Nordens folk i eländet och fasorna af ett allnfiänt och

kanske långvarigt krig '). Farhågan var grundad; ty

både Lovisa Ulrika och prins Gustaf spejade begärligt

efter tillfälle att få angripa Danmark och eröfra Norrge;

stundom likaså alt fä angripa ryssarna, hvartill de

också nu af Frankrike uppmanades. Redan till följe

af denna och ej minst af denna orsak önskade bemälte

grannar att förekomma svenska konungamagtens ut-

vidgning.

Dertill bidrog ock den erfarenheten, att stater, i

hvilka undersåtarnes röst kan göra sig gällande, äro

i allmänhet mindre farliga grannar; dels derföre, att

folket, som mest får vidkännas krigens olägenheter

och bördor, vanligtvis söker bibehålla freden så länge

möjligt; dels derföre, att den oenighet och de partier,

som i fria stater uppstå, förlama ofta dessas kraft

til! såväl anfall som försvar. Det var ock af denna

anledning, som under förflutna tider Sverge, Ryssland,

Österrike och Rrandenburg gång på gång förbundo

sig till upprätthållandet af det fria statsskicket i Polen;

och som sedermera och under frihetstiden Danmark,
Preussen och Ryssland gjorde med hänsyn till Sverge

på samma sätt. Liksom Rom på sin tid och liksom

flere svenska konungar, i synnerhet Karlarna, den tionde

') G rev v. d. Ostens Gesandtskaber, Kiobenhavn
1870, sid. 141. — »Der fandtes oeppe en eneste Statsuiand i Europa,

der ikke ansaae Enevseldets Indforelse i Sverige som eensbetydende

med Gjenoptagelsen af en odelaeggende Krigspolitik». Denna skrift

jemnte »Brevvexling mellao Grev Joban Hartvig Ernst Bernstorff

og Hertugen av Choiseul 1758— 1766, Kiobenhavn 1871» samt

likaså »Styrelsen af Danmark-Norges Udenrigspolitik under Struensee

af E. Holm. Kiobenhavn 1871» sprida mycket och nytt ljus

öfver detta tidehvarf, om hvilket redan förut åtskilliga vigtiga

upplysningar erhållits genom kejsarinnan Katarina ILs åsyftade

stora nordiska ÅlliancCj af N. Tengberg. Lund 1863.
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och tolfte sökte anstifta och underhålla oenighet och

t. o. m. uppror inom sina grannstater, så gjorde nu

grannstaterna med Sverge, och äfven häruti torde

man finna en bidragande orsak till många motbjudande

riksdags-uppträden.

Ofvan beskrifna beräkningar hade till en viss

grad länge hos Sverges grannar förefunnits och bidragit

till deras ofta omtalade benägenhet att upprätthålla

1720 års regeringsform. Stundom, t. ex. omkring 1762

hade väl både Preussen och Ryssland förehaft planer

till svenska konungamagtens utvidgning; detta var likväl

blott en öfvergående tillfällighet. Men när Frankrike

omkring 1764 började med ifver arbeta till samma
mål, blefvo Sverges grannstater oroliga och begynte

tänka på kraftiga mot-åtgerder. Förbund till upp-

rätthållande af på en gång Sverges fria statsskick och

Nordens fred ingingos fördenskull mellan Preussen

och Ryssland 1764 och mellan Danmark och Ryssland

1765; dock var tills vidare fråga endast om fredliga

medel och om underhandlingar vid riksdagarna. Dan-

marks beteende härunder påkallar serskild uppmärk-
samhet. BcrnstorfT förutsåg de faror, med hvilka Ryss-

lands växande magt hotade Norden. Han hade för-

denskull under sjuåriga kriget motarbetat Rysslands

eröfrings-planer j)å Ost-Preussen, och ville ej heller

nu förhjelpa det till några landvinningar från Sverge,

emedan han förutsåg, att dess öfvermagt och öfver-

mod skulle derigenom än mer tillväxa. FilosofolT och

Saldern, rysska säfidebud i Kö|)enhamn, hade ock

redan nu behandlat dcrvarande regering med samma
stötande öfvermod, som rysska sändebudet Korf någon

tid förut visat mot den i Stockholm. HernstorlVs önskan

var således att hvarken öka Sverges magt, ty sådant

kunde medföra vådor lör Danmark; men att ej

heller minska den, ty sådant kunde medfiira vådor

för både Sverge och Danmark; utati i stället att

mellan bäila dessa stater och mellan deras kotnuiga-

hus, medelst ofta omtalade förlofning, knyta en nära
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förbindelse, till följe af livilken de skulle utan inbördes

afund eller eröfrings-planer, men under inbördes fred

och vänskap stödja hvarandra mot faror från både

Öster och Söder; det hela ett för sin tid märkligt

förebud till våra dagars skandinavism. Älven Frank-

rikes dåvarande förste minister Choiseui gynnade planen

såsom ett medel att hejda Hysslands växande magt,

och den engelske statsmannen Pitt skall halva hyst

likartade åsigter. Utförandet mötte dock flere hinder;

dels hos båda folken, hos hvilka det gamla ömsesidiga

national-hatet ännu mångenstädes glödde under askan

och tidtals blossade upp; dels hos svenska konunga-

paret med dess ovilja mot Danmark och eröfrings-

planer mot Norrge; båda delarna öfverflyttade på

prins Gustaf och af honom med mycken ifver om-
fattade M. Härtill kom, som ofta nämndt är, den

öfvertygelsen, att i fall svenska konungens magt ökades,

skulle Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika med sina

holsteinska tänkesätt genast begagna den till anfall

mot Danmark. Dessa förenade omständigheter gjorde,

att BernstorfT, förtviflande om vänskapligare förening

med Sverge, ingick 1765 nämnde förbindelse med
Ryssland. Den derpå följande svenska riksdagen

1765— 1766 och dess fredliga åsigter lugnade väl grann-

staternas farhågor; men de väcktes om igen och till

ökad styrka under riksdagen 1769. Man fick nämligen

veta, att Frankrike med ökadt eftertryck och, som
många trodde, med trofast understöd af Hattarna,

ämnade skafTa Adolf FVedrik mera magt. och att Sverge

skulle derelter angripa Ryssland för att dymedelst
hjelpa Frankrikes bundsförvandt Turkiet; och att som
förberedelse dertill skulle 15,000 svenskar genast öfver-

sändas till Finnland ^j. Vid dessa hotande företeelser

») Danska min. br. d 10 Maj 1768.

*) Det var alldeles på samma sätt, som man 1739 (35. 27)
sände troppar till Finnland och derigenom förberedde finska kriget

1741. Flere anteckningar tyckas visa, att Axel Ferseu ämnades
till anförare för de troppar, som 1769 skulle afsändas. Uppgiften
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utrustade Danmark och Ryssland sommaren 1769
flere örlogs-fartyg för att, om så behöfdes, kunna
med väpnad hand afvärja alla dylika försök. När
sedermera fram på hösten den s. k. konstitutions-

frågan skulle på svenska riksdagefl afgöras, och, som
många trodde, till konunga-magtens fördel, dä kände
sig grann-staterna uppmanade till nya försvå rs-åtgerder.

Just då eller den 12 Oktober 1769 afslöto fördenskull

Preussen och Ryssland sins emellan ett nytt förbund

af innehåll, att gemensamt söka upprätthälla 1720
års statsskick, och att, om Sverge antingen angrepe
Ryssland eller upphäfde nu gällande regerings-form

och gåfve sin konung oinskränkt magt, skulle hvar

och en bland dessa båda händelser anses som casus

foederis, och Preussen vara förbundet att infalla i

För-Pommern för att derigenom splittra Sverges

krafter. Till att ingå i detta förbund blef älven Dan-
mark lockadt, dels genom nyss uppräknade skäl, dels

genom Rysslands löften att främja dess planer på
Sleswig och Holstein och att, i händelse förbundet

ledde till fredsbrott, söka förskaffa Danmark antingen

ersättning för sina krigskostnader, eller ock någon land-

vinning utefter Norrges östra gräns. Denna öfverens-

kommelse och förbunds-magternas deraf föranledda

åtgerder i Stockholm bidrogo mycket till det slut,

konstitutions-frågan erhöll, nämligen att alla försök till

konungamagtens utvidgande misslyckades. Dermed
hade ock grannstaternas förhund nått sitt mål för

om ofvannämiide planer finnes i Uistoire de la derniére revolution

de Suede par Ch. Fr. Sheridan, Londres 1783, sid. 306, 307, 312.

Afven Flassan, Hiatoire de la diplomatie fran^aise. T. VII. s. 55

o. f. säger, att Frankrike ville öka Adolf Fredriks magt och sedan

förmå honom till ett krig mot Rijssland, såsom en diversjon till

turkarnas förmån. En dylik plan finnes, ehuru blott i allmiinna

ordalag, omtalad ockail i niinisterbrcf, sända till Stockholm fråa

G. A. Nolcken London d. 7 och 22 April 1769 och d. 28 Febr.

1770, och frän Creutz i Paris d. 22 Okt. 1769 — alla i Kikaark.

Fryxells Ber. XLI. 23



354

den gången, och några andra eller våldsamma ätgerder

kommo således icke i fråga.

Nämnde förbund åsyftade enligt bokstafven och

för tillfället endast upprätthållandet af en fredlig styrelse

i Sverge och af freden i Norden, och sådan var ock

dess första och närmaste afsigt. Men bakom denna

kunde ock dölja sig en annan; nämligen att jemnte

och genom det fria statsskicket underhålla så mycken
oenighet och så häftiga partier, att Sverge icke kunde
blifva farligt för sina grannar utan tvärtom ett lätt

rof för dessas angrepp till plundring, stympning eller

delning; ungefär som det sedermera gick med Polen,

Det är möligt och t. o. m. ganska sannolikt, att både

den ena och andra framtida beräkningen sväfvat för

preussiska och rysska statsmänstankar, jemnte det

lockande hoppet om en snar eröfring af Pommern åt

den förra och af Finnland åt den sednare staten ^).

För det närvarande stod likväl ingen sådan fara

för dörren. Ryssland hade nyss blifvit angripet af

turkarna och nödgades mot dem utrusta betydliga

härar. Rysslands och Preussens tankar och krafter

voro dessutom genom förberedelserna till Polens del-

ning så upptagna, att hofven i Petersburg och Berlin

näppeligen kunde samtidigt åsyfta någonting dylikt

med Sverge. Oakfadt alla partier och all oenighet

fanns ock hos sistnämnde lands befolkning så mycken
fosterlands-kärlek, kraft och sammanhållning qvar, att

åtgerder, sådana som Ryssland då i öfver femtio år

tillåtit sig inom Polen, skulle i Sverge blifvit genast

med harm och kraft tillbakavisade. Troligt är ock,

att, om en styckning af Sverge kommit på allvar i

') Delnings-planen, i fall någon sådan blifvit uppgjord, tyckes-

dock hafva varii sväfvande och föränderlig. Hösten 1771 hafva,

enligt rykte, hofven i Berlin och Petersburg haft i förslag, att

Preussen skulle få svenska Pommern; att Sverge skulle fä i

ersättning rysska landskap utefter Finnlands östra gräns; och att

Ryssland skulle deremot få behålla flere från Turkiet gjorda eröf-

ringar. Riksark. Barcks ministerbr. från Wien d. 19 Sept. 1771.
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fråga, skulle både England, Frankrike och äfven Dan-
mark, och det under både Bernstorir och Slruensee,

hafva densamma motarbetat; kanske äfven Preussen.

Det är väl sannt, att dess regering hela tiden bortåt

sträfvade efter svenska lydlandet Pommern ungefär

på samma sätt, som Sverge ofta och Lovisa Ulrika

och prins Gustaf just vid denna tid strälvade efter

danska lydlandet Norrge. Säkert är dock, att äfven

konungen i Preussen betraktade med både missnöje

och misstro tsarrikets brådväxande magt. Osäkert

torde derföre vara, om han velat för nämnde land-

vinning skull förhjelpa Ryssland till en så stor och

för hela Norden hotande eröfring som Finnland. Han
afrådde väl Lovisa Ulrika ofta och ifrigt från alla

magtutvidgnings-försök, och detta kan möjligtvis tolkas

som en löljd af ofvanbeskrifna egennyttiga plan. Men
han förde detta språk redan under 1740-talet, och

innan några erclfrings-planer på Pommern kunde komma
i fråga; — och han lörde det med ord af verklig väl-

mening och värma. Han var visserligen mägtig af

förställning, men gaf ock stundom prof af mycken
upprigtighet; t. ex. då han afrådde Adolf Fredrik från

frieriet till Lovisa Ulrika; och det vore visserligen en

orättvisa, om man påstode, att dessa hans under tjugo

års tid åt henne gifna varningar varit föranledda icke

af verklig öfvertygelse och broderlig välmening utan

af långsträckta, falska och egennyttiga beräkningar.

Vi hafva sett, huru ofvannämnde på 17C0-talet

mellan Överges grannstater ingångna förbund afsågo

förnämligast och för tilllället fredens bibehållanden.

För att motarbeta Mössorna och deras gytmare, de

näumde grannstaterfia, började dock liofpartiet redan

vid denna tid påslå, att rälta orsaken, hvarföre dessa

ville upprätthålla 17!L*() års regeringsform, var beräk-

ningen att derigenom skälla sig tilllällo att fiirsvaga

Sverge och att med det första kunna från tletsamma

borttaga åtminstone Finnland och Pommern. Sedermera
och för att i så hög grad som möjligt kunna åt stats-



356

livälfningen 1772 gifva det vackra utseendet af en

nödvändig och högst välgörande bracd, har likaledes

<iustaf den tredje och efter honom flere skriftställare

ända till våra dagar uttalat och sökt göra till en

historisk trosartickel den åsigten, att nämnde stats-

hvälfning ocii då ökade konungamagt hafva räddat

Svergc från förlusten af Finnland och Pommern, och

från det framtida än svårare olycksödet att blifva såsom
Polen deladt och tillintetgjordt. Kanske! Möjligheternas

rike är stort. Vi hafva dock här ofvan framlaggt

några skäl för den åsigten, att faran var, åtminstone

vid den tiden, icke på långt när sä stor, som man
föregifvit. Den skulle t. o, m. varit alldeles ingen,

ifall icke Lovisa Ulrika, genom oupphörliga under tjugo

år fortsatta stämplingar mot det besvurna samhälls-

skicket och med än det ena än det andra partiet,

hade just sjelf underhållit och ökat misstroendet och

oenigheten och derigenom försvagat landets krafter.

Om i stället konungaparet nöjt sig med den magt,

gällande lag medgaf, och utan alla personliga biafsigter

ärligt och allvarligt sökt främja endast sitt rikes, sina

undersåtares väl; — sannerligen i sådan händelse skulle

ingen hvarken inre oenighet eller yttre fara hafva

hotat. Dock, som sagdt är, ingen förmår säga, hvad

en fortsatt frihetstid kunnat bära i sitt sköte. Men
hvad den 1772 ökade konungamagten, den, som man
säger, frälsande konungamagten bar i sitt, det hafva

vi erfarit; nämligen, att det var just den, som genom
sina förvillelser och missbruk sedermera vållade Sverges

förlust af både Finnland och Pommern.

TRETTIONDEÅTTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1769—1770.

Atgerder till nödens afhjelpande.

Vi minnas, huru under året 1768 Hof- och Hatt-

partierna hade med täflande ifver framställt landets
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tillstånd såsom i hög grad olyckligt, och en urtima

riksdag såsom enda möjliga botemedlet; — likaså, huru

Mössornas ledare påstodo, att nöden, ehuru i vissa

fall ganska kännbar, likväl ingalunda var så stor, att

den fordrade riksdag; och t. o. m. att bergs- och

bruksrörelsen, öfver hvars lidande mest klagades,

likväl icke befann sig i större förlägenhet än många
gånger tillförene, ulan tvärtom fortgick med i det hela

oförminskad lärt; — likaså, huru Hof-Hatt-förbundet,

utan att ens försöka vederlägga dessa inkast, dessa

påståenden, fortsatte sina högljudda nödrop, och slut-

ligen medelst understöd af åtskilliga ämbetsverk lyckades

framtvinga riksdagen; — likaså, huru landets nöd

och dess afhjelpande blelvo dervid framhållna såsom
de förnämsta, de egentliga föremålen för denna riksdags

verksamhet; — men ock, huru första föremålet för

den samma blef, icke att afhjelpa rikets öfver-

klagade nöd, utan att lörhjelpa Hattarna till rikets

styrelse; — likaså, huru äfven andra föremålet fÖr

riksdagens verksamhet blef, icke att afhjelpa besagde

nöd, utan upprepade försök att förhjelpa konungen
till mera magt.

Först sedan dessa do båda partiernas strider

blifvit utkämpade, kom man till slutlig behandling af

den fråga, som rörde hela folket, nämligen den om
nödens afhjelpande. Denna besynnerliga ordning i

ärendernas företagande blef af .Mössorna anmärkt.

Jag hade Iroft, skref i November 1700 Klas Frietzoky,

jag hade trott, att det första och angelägnaste ämnet

för ständernas öfverläggningar hört blifva att hjeJpa

riket ur den allmänna nöd, man öfverklagat. Andra
herrar af Mösspartiet hade dessutom llere gånger

förutsagt, att urtima riksdagen icke skulle för nödens

afhjel[)ande hafva andra medel att föreslå än de

vådliga, som bestodo i lättade bankolån, ökad sedel-

stock samt ökad in- och utländsk skuldsättning, o. s. v.

Det var först i Juli 17t»0, som Il;ittarna Iram-

kommo med ett formliiit liirslag, dock iiiiiKirc till



358

den egentliga nödens afhjelpande än till ordnande af

penninge-rörelsen. I öfverensstämmelse med Hattarnas
vanliga och berömvärda sträfvande efter brännvins-

bränningens inskränkande, var också deras nu fram-
laggda finans-förslag grundadt på brännvins-förbud.

Dettas efterlefnad skulle, hoppades man, minska in-

förseln af främmande säd och derigenoni äfven ut-

förseln af Sverges klingande mynt och således stärka

banken och höja sedlarnes värde. Men förslaget fick

emot sig borgare- och bondeståndens benägenhet för fri

brännvins-rörelse, och tillika en mängd skuldsatta gods-

och bruksegare, hvilka fordrade skyndsammare hjelp,

än ifrågavarande på en längre tid beräknade förslag

kunde medföra. Den till Mösspartiet då öfvergångne
Pechlin satte sig i spetsen för och ordnade dessa

spridda missnöjen, och förslaget föll ').

Då utarbetades ett nytt, grundadt också det på
brännvins-bränningens inskränkande; men tillika, skref

jireussiska sändebudet 2), ^^å åtsMlliga mindre säkra

antaganden. Några daear dereiter ^) tillade han: det

lofvar att minsJca skatterna, tttvidga handeln samt
främja näringar och penninge-rörelse ; men talar

om dessa fördelar blott i allmänna ordalag och

utan att angifva de medel, genom hvilka de skola

vinnas, hvarföre ock löftena hlifva af många be-

fraktade endast som tomma ord. Förslaget rönte

också motstånd på riddarhuset, i synnerhet af Essen,

Frietzcky och Rudbeck, hvilka försvarade reduktions-

riksdagens ekonomiska åtgerder och utarbetade å sin

sida ett förslag, som skulle vara bättre än det af

Hemliga Utskottet framlaggda. Striden blef ganska

liflig, och utskottet segrade med en öfvervigt af blott

tio röster, nämligen med 431 mot 421 ; dess förslag

blef ock af de tre andra stånden antaget.

') Danska och Österr. min. br. d. 21 Juli 1769.

2) Den 12 Sept. 1769.

») Den 14 Nov. 1769.
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Den hjelp, det lofvade, kunde dock väntas och

vinnas blott småningom och genom fortsatt enskild

sparsamhet och försakelse; härutinnan ungefär lika

med den finans-plan, reduktions-riksdagen föreslagit.

Men nyss omtalade skuldsatta och mycket nödställda

personer ropade efter snarare och kraftigare hjelp.

En sådan kunde ej gerna bestå i någonting annat än

i lättade bankolån, ökad sedelstock och nedsatt sedel-

värde; medel, hvilka voro betänkliga i sig sjelfva och

ofelbart skulle stöta för hufvudet den redbaraste delen

af folket. De voro dessutom mycket motbjudande

också derföre, att, som nämndt är. Mössorna flere

gånger förutsagt, det Hattarna skulle komma att dem
tillgripa och dymedelst störta penninge-rörelsen till-

baka i den gamla villervallan. Den nya Hatt-rege-

ringen mägtade likväl icke utfinna några andra medel

och vågade ej heller i längden sätta sig emot besagde

sina häftiga och högröstade bundsförvandter; ty dessa

kunde i sådan händelse öfvergå till Mössorna. Man
började fördenskull göra det ena medgifvandet efter

det andra, och förnämligast i följande punkter. Hemliga

Utskottet beslöt: l.o att banken skulle under fyra års

tid utlåna 1,000,000 d. s. m. årligen till upphjelpande

af bergs- och bruksrörelsen samt landtbruket '); 2:o att

man skulle mot statsobligationer upptaga ett inrikes lån

på 1,333,333; 3:o att kursen lemnades fri; 4:o att vill-

koren för både erhållande och återbetalande af bankolån

lättades. Några de vigtigare bland dessa beslut fattades

först under de 4 till 5 sista dagarna af riksmötet,

då vanhgtvis det minsta motståndet är att förvänta.

Men det dröjde sedermera icke länge, fÖrr än många
och högljudda stämmor förklarade bestämdt, att dessa

') Bankofulliu. prot. i banken Nov. Dec. 17f)9. Prcus.
min. br. d. 12 Scpt. 17t)'.> siiger, all luan af dessa tillämnadc

4,000,000 ville använda 1,600,000 pil bergs- och bruksrörelsen,

20,000 på kopparverken, ooh :{,000,000 pä landtbruket. (Summan-
derna öfverensstämma ej med summan).
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åtgerder skulle snart störta finanser och penningeverk

i samma villervalla, hvari de före 1765 sig befunno.

Nu hafva vi sett, ropade man, på livad sätt Hattarna
och urtima riksdagen afhjetpt svenska folkets öfver-

hlagade nöd och olyckor; och sjelfva prins Gustaf

har i en sin elterlemnadc minneskrift uttryckligen

sagt; att riksdagen 1769 slutade utan att medföra
något hotemedel för det onda, som varit anledningen
till dess sammankallande.

Den 19 Dec. 1768 fattades beslutet om urtima
riksdagens sammankallande, och det med sä mycken
brådska, att konungen icke ville gifva rådet ens två

dagars ytterligare betänketid; så angeläget hettes det

då vara att med all möjlig skyndsamhet komma det

betryckta landet till hjelp. Men sedan urtima riks-

dagen väl blifvit sammankallad, föisvagades eller för-

svann med ens denna feberaktiga brådska, och några

vigtigare åtgerder till nödens afhjelpande blefvo ej

vidtagna förr än tretton månader derefter, eller i

Januari 1770.

TRETTIONDENIONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1769—1770.

DESS HUSHÅLLNING MED STATENS TILLGÅNGAR, M. M.

Föregående kapitel har visat, huru otillräckliga

och delvis skadliga de medel voro, som Hattarna för

afhjelpande af landets nöd tillgrepo. j\ärvarande kapitel

skall visa, huru samma parti använde statens för

handen varande tillgångar pä ett sätt, som visserligen

understödde och gynnade en hop enskilda personer
och samhälls-klasser; men som i det stora hela inga-

lunda afhjelpte utan tvärtom ökade nöden och viller-

vallan både för närvarande och än mer för kommande
tider. Det finnes troligen få exempel på ett slöseri.
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så gränslöst som det, hvartill 1769 års ständer gjorde

sig skyldiga, ej heller sä samvetslöst; man besinne

svenska folkets dåvarande fattigdom, och tillika

Hof-Hatt-partiets löften att afhjelpa landets nöd.

Denna blef dock tvärtom ökad, och ej minst genom
besagde slöserier. Vi ordna dessa efter de olika per-

soner, partier och samhällsklasser, som derigenom
gynnades, derigenom finge sin andel i det tillkäm-

pade bytet, sin betalning för det lemnade biträdet.

Hofvet hade, som vi veta, kraftigt bidragit till

riksdagens sammankallande, i hopp att kunna under
densamma öka konungamagten; men blifvit härutin-

nan högeligen bedraget. Tvärtemot gifvct löfte, sökte

och lyckades Hattpartiet att tillegna sig ensamt seg-

rens politiska frukt, regeringsmagten. För att i

någon män trösta och tysta hofvet, slösades pä det-

samma förnämsta delen af segrens ekonomiska fruk-

ter, näml. de rika gäfvoriia och de ökade anslagen,

och detta i alla vägar och åt konungahusets alla

medlemmar och förnämsta anhängare.

At konungapar et. Ständerna hade ökat dess

anslag 1751 •), men 1756-) uttryckligen förklarat de

gifna medlen så tillräckliga, att ständerna ej mer
skulle betala några konunga-husets skulder. Ar 1762
beviljade dock Hemliga Utskottet afskrifning af500,000,

som konungen var skyldig banken, och ökade hans

årliga anslag med 70,000, allt d. s. Sådant oaktadt

hade hofvet nu åsamkat sig nya skulder, stigande,

Adolf Fredriks till 837,231 och Lovisa Ulrikas till

1,167,360, eller tillhopa 2,00/i,597, d. s. ^). Oak-
tadt nyss nämnde hotelse och oaktadt den ifråga-

varande summans storlek, ätogo sig dock 1760 års

') 39. 35.

2) 39. 294.

') Enligt en annan kiilla 2,?0'i,55>7.
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ständer betalnings-ansvaret för äfven denna skuld

och anslogo dessutom 400,000 till nödiga byggnader
och möbler på kungsgårdarna och serskildt 6,000,

allt d. s., till ersättning för den högre tullafgift,

hofvet fick till följe af en ny tnllförordning vidkän-

nas. Leckö, som varit förlänadt åt Tessin, återföll

genom dennes död just nu till kronan. Medelst en

skickligt uppsatt skrilVelse sökte Hermanson och

kammarkollegium bevisa, det bemälte kungsgård till-

hörde icke statskassan utan konungen, och det blef

honom också af ständerna tillerkändt. De anslogo

dessutom 40,000 d. s. att vid Adolf Fredriks blif-

vande död användas till inköp af inventarier m. m.
vid Gripsholm, som då skulle tillfalla Lovisa Ulrika.

Åt kronprinsen Gustaf beviljades 21,600 till

förhöjning på det årliga anslaget, 250,000 ^) till be-

kostande af en utrikes resa, 2,000 till bestridande

af höjda tullafgifter, samt 2,000 i lön åt läkaren

Dalberg, och slutligen 4,000, allt d. s. m., åt Schiit-

zercrantz, hvilken 3 år förut, eller 1766. som läkare

åtföljt honom på resan till Helsingborg ^).

Prinsarna Karl och Fredrik Adolf fingo sina

skulder betalade^, den förres med 14,327 och den

sednares med 14,480; dessutom hvardera sina anslag

ökade frän 24- till 63,000; och till bekostande af

utrikes resor hvardera 100,000*). Serskildt för re-

san till Norrköpings riksdag erhöll den då aderton-

') Summau uppgifves vanligen till 50,000 riksdaler Hatnbar-

ger banko; och i Preuss. min. br. d. 19 Jan. 1770 till 600,000

A. kp. Enligt Statskon t.-disposi t ionen 1771 steg dea till

250,000 d. s. Enligt samma källa har ordinarie anslaget åt prins

Gustaf (utrikes-resekostnaden oberäknad) stisrit 1768 till 378,228,

men år 1771 till 437,173 d. s. m.: förra summan till följe af

redaktions-, den sednare af reaktions-riksdagen.

^) Också derföre, att han 1751 eller aderton ar förut biträdt

vid balsameringen af konung Fredriks lik.

3) Jemf. 39. 284.
•*) Samman uppgifves vanligen till 25,000 riksd. Hamburger

banko; och af Preus^^s. min. br. d 19 Jan. 1770 till 300,000 d.kp.
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Urige Fredrik ^Adolf och troligtvis äfven Karl 8,000,

allt d. s. m. Åt den sednare voro till bostad anslag-

na tessinska huset i Stockholm och Rosersbergs

gård på landet och ständerna yttrade nu sin önskan,

att Fredrik Adolf måtte på samma sätt försörjas.

Den sextonåriga prinsessan Sofia Albertinas årliga

anslag ökades till 50,000, hvarjemnte 1,000, allt d.

s. m., anslogs till serskild lön åt hennes lärare

Sotberg ').

Till utgifter för konungahuset hörde ock an-

slagen och pensionerna åt dem, som vid de kung-

liga barnens uppfostran tjenstgjort. Riksdagen 1766

antog, att dessa herrar hade för sitt besvär blifvit

tillräckligt godtgjorda genom de löner, de dervid

uppburit; hvarföre ock samma riksdag indrog alla

åt dem för nämnda tjenstgörning beviljade pensjoner.

Dessa blefvo dock nu af riksdagen 1769 återgifna,

nämligen åt f. d. guvernörerna Tessin och Schelfer

hvardera 6,000; också för åren 1767—1769, under
hvilka de varit indragna; åt f. d. lärare eller kaval-

jerer 3,000 eller 2,000; eller åt de lleste 1,000.

Alla sädana nu beviljade årliga pensioner stego

till ett sammanräknadt belopp af 29,000, några på
lifstid, andra tills befordran erhölls; dessutom ock
åtskilliga i ett för allt gifna sumnior från 1,500 till

6.000, allt d. s. m.
Vid denna tid hade koppympning blifvit verk-

ställd på alla prinsarne och prinsessorna. Som be-

löning och läkarearvode dervid anslogo ständerna

åt Rosenstein 33,333-); ät Dalberg 1,000; ät Schult-

zenheim och Heidenstam, hvilka dessutom blifvit

adlade, 4,000 hvardera. Sedermera ock en lika stor

') Enligt Stntäkontoi-ets Dispositioner har ordinarie

anslaget iit lie bilda prinsarna odi prinsessan tillliopa stifjil 1768
till 104,371; men ilr 1771 ull 189,(i()0 d. s.

') Som bidraf^ande orsak till diuina friko9tiith«t anförde stiin-

dernu, att Rosenstein vårdat konungen under dennes vistelse vid

Loka 1761, 1762, d. v. s. 7 ur förut.
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summa åt Schiitzercrantz, för det »Jian varit till-

städes» vid nämnde förrättning. För dessa kopp-
ympningar utbetalade ständerna således tillsammans

49,660 allt d. s. m. i arvode, utom de ordinarie

löner,^ som voro åt samma läkare anslagna.

Åt kotumgahuset och dess omgifning liar såle-

des riksdagen 1769 utom hofvets vanliga anslag till-

erkänt Leckö kungsgärd och skänkt i gåfva för till-

fället omkring 2,600,000 och i förhöjda årliga anslag

omkring 180,000, allt d. s. m.
Så stora utgifter blefvo icke utan motstånd be-

viljade. Som skäl för medgifvandet anfördes, att

skulderna till betydlig del förorsakats genom för-

bättring och försköning af kungsgårdarna, t. ex. upp-
förandet af Kina och Kanton vid Drottningholm,

samt genom anskaffande af biblioteker, museer och

konstsamlingar, och tillika genom underhåll gifna åt

kadetter och fattiga adliga fröknar; hvaremot andra

sidan någon gång lät förstå, att ilärd, yppighet och

öfverflöd varit förnämsta orsaken; för att ej tala

om den misstanken, att en icke obetydlig del af

dessa skulder härflöto från lån, som blifvit tagna

för att få medel till undertryckande af ständernas

fri- och rättigheter. De flesta bland dessa anslags-

frågor hade blifvit uppskjutna till riksdagens sista

tider, och den vigtigaste bland dem alla, nämligen

den om betalande af konungaparets gäld, förekom
ej på riddarhuset förr än mötets sista dag. Den
hade redan blifvit bifallen af de tre andra stånden

och var således afgjord ; men Mössorna på riddar-

huset ansågo sig för grundsatsens skull böra uttala

sitt ogillande. Der uppträdde ock flere bland båda

partiernas utmärktaste förmågor, t. ex. för hofvet

Karl Sparre, fältmarskalkarna Stierneld och Hamil-

ton, Fredrik Horn och Per Lilliehorn, och mot hofvet

Essen, Frietzcky, Grönhagen, Gyllensvan, Pechlin

och Ridderstolpe. Desse sednare åberopade landets

fattigdom och nöd. hvarvid flere och i synnerhet
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Pechlin framkastade ord om de hofsmickrare, som
kringhvärfde öfverheten. Med någon skärpa an-
märkte dervid Fersen, att det funnes ej blott hof-

smicJcrare utan ock landsmickrare, nämligen de, som
medfalska läror bedraga landet; och att desse vore äf-
ren hofsmickrare, dock blott för de utländska hofven;

en tydlig hänsyftning på Pechlin ocli hans hragder.

Men emedan saken var redan genom de andra stån-

den afgjord, och Hof-Hatt-partiet dessutom hade
härutinnan äfven på riddarhuset en bestämd öfver-*

vigt, begärde Mössorna ingen votering, utan frågao

blef också här bifallen.

Andra delegaren i det stora bolag, som bildat

sig till öfverändakastande af reduktions-riksdagens

åtgerder, var Hattpartiet. Afven detta underlät ej

att ur den nu öppnade statskassan uttaga sina dryga

andelar i segerbytet, t. ex. derigenom, att partiets

ledare och vänner blefvo insatta icke blott i rådet

och riksstyrelsen, hvilket var nödvändigt, utan ock i

statens andra mest vinstgifvande sysslor; att deras

vänner och anhängare, som deltagit i de kungliga

barnens uppfostran, men som 17()6 förlorade sina

derför tillerkända pensjoner, nu desamma återfingo;

att likaledes ilere Hattpartiets f. d. riksråd, som 1766
mistade sina pensjoner, nu fingo dem tillbaka.

A. J. v. Höpken ') och Strömberg erhöllo hvardera

6,000 dock blott från och med 1770, och Gyllenborg

2,000, hvarmed man 1766 minskat hans pensjon,

men denna återbetalning tillerkändes honom ända
från 1766. Rudensköld fick som ersättning för den

') Haos pensjon hade urspruiigligen varit 10,000 d. s. m.;

meu lian förklarade sig nu icke vilja hafva större summa än kam-
raterna, näml. 6,000, och delta blott för den kommande icke för

den förflutna tiden. En 1771 tryckt »Förteckning på alla tniU

angående Jinansverket — hvilkn vid 1769 års riksdag blifvit

afgjorda», författad af Mössorna, uppgifver dock, att han bekom-

mit iifven nu 10,000 d. s. m. ; men af Statskontorets persoiialstat

för 1772 betip.ncs, att summan dS var blott 6,000 d. s.
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lön eller pensjon, han från 1766 förlorat, nu i ett

för allt 29,33.3 d. s. m. Också at de nu alskedade

riksråden af Mösspartiet anslog man pensjoner, men
blott på 4,000, allt d. s. in. åt livardera. d. v. s. samnna
summa, som Mösspartiet 1700 anslog åt några bland

Hattpartiets dä entledigade rådsherrar. Det är slut-

ligen sannolikt, att en stor del af de löne-förbättrin-

gar och gåfvor m. m., som i näst efterföljande stycke

omtalas, tillföllo anhängare af Hof- eller Hattpartierna.

Tredje klassen i nämnda riksdagsbolag bestod

af en skara ämhetsmän. Afven till dessas fördel

blefvo statskassans tillgångar på många sätt anlitade»

t. ex. genom beviljande af llere eller ökade pensjo-

ner åt afskedade rådsherrar och andra tjenstemän;

och genom ett för femton års tid gifvet årligt anslag

af 60,000 d. s. m. till understöd af en pensjons-

kassa åt civilstatens ämbetsmän; och genom åter-

besättande af flere sysslor, som 1706 års riksdag

ansåg öfverflödiga och derföre indrog t. ex. minister-

platserna i Dresden och Hamburg ^). Vi hinna för

öfrigt icke uppräkna den stora mängd löneförbätt-

ringar, pensjoner och nådegåfvor, som utdelades åt

allehanda verk, kollegier, länsstater, magistrater och

krigsbefäl och åt många enskilda ämbetsmän -).

Fjerde delegare-klassen i nämnda bolag inne-

fattade en mängd idkare af fabriks-, bergs- och

bruksrörelserne. Afven dessa blefvo på statskassans

bekostnad mycket gynnade derigenom, att det nu
till välde komna Hattpartiet återvände till sina gamla

åsigter, nämligen att genom understöd, premier,

1) statskon t. Disposit. visa, att utrikes miDisterstatens or-

dinarie aiiöning steg 1768 till 278,404; men 1771 till 497,144,

allt d. s.

2) Enligt Statskontorets Dispositioner steg ordinarie

staten för rikets råd år 1768 till 222,337, men är 1771 till

265,000. Sistnämnde är blefvo under namn af Vinierdouceurer

utbetalade ät officerare, som deltagit i pommerska kriget, 350,000,

allt d. s.
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eftergifter, pensjoner och mer eller mindre ränte-

fria lån desamma upprätthålla och uppmuntra. Så-
dana understöd blefvo ock utdelade åt nämnde och

många andra näringsidkare; (örnämst bland sådana

åtgerder var det redan omtalade beslutet *) att ånyo

öppna banken för betydliga lån.

Femte delegare-klassen bestod af (lere Stock-

\\o\ms-köpmän och i syr)nerhet af anhörige och an-

hängare till de ledamöter i vexelJcontoren, som vid

förra riksdagen blifvit dömda till återbetalningar och

åtskilliga straff. Flere Stockholms-borgare, som på
ett eller annat sätt bidragit till Hof-Hatt-förbundets

seger, beviljadas nu några fördelaktiga handels-

rättigheter-); och åt hcrrarria i de fordna vexel-

kontoren och i synnerhet ät Kiermans sterbhus

blefvo till följe af en ny nu uppgjord beräkning

900,000 afskrifna och 000,0(10, som sterbhuset redan

erlaggt, återbetalade. Således blef dem sammanlaggdt
tillerkänd en summa af 1,500,000, allt d. s. m. '^).

Vid betraktandet af det sätt, hvarpä det nu
segrande partiet använde den fattiga statens medel

') Sid. 359.

') ÖsteiT. min. br. d. 'J Mars 1770.

^) En tryckt källa, Förteckning p<i alla mul an(jaende jinans-

verket, hvilka vid I~l!i> (iri< riksdag blifvit afgjorda sid. 4

uppgifver denna summa till 2,360,746 d. s. ni. — En annan

källa, PromtiHoria om förberedelserna till 1771 ars riksdag, be-

fintlig i arkivet pa Stnfsiind, siiger, att dä vid slutet af denna

riksdag franska siiiidebudet icke mer ville utbetala niigra peunin-

gar ilt Hattarna, koinmo dessa till följe af gjorda skulder ceh

förestående utgifter i stor fiirliigenbet. De tiOO.OOO d. s. m., sora

skulle ät vexelkoutors-herrarna iiterbelalas ocb nf dessa redau blifvit

([vitterade, tog fönieuskuli Fersen till sig och använde dem till

främjande af Hattpartiets afsigter, och i syimerhet till pilskyii-

dande af riksdagens slut, och alt af denna summa tick, niithiindu till

utdelning eller ersättning, Höpken (A. .1. eller K. F.?) omkring

06,000 d. s. Ml. och F. U. Rosen likaledes en stor summa. 1'reuss.

min. br. d. 29 Dec. 1769 berättar, att kitrmaiiska sterbhiisels

delegare blefvo förbundna, att med nämnde .")
;i OOtl.dOl) d. s. m.

betala de skulder. Hattpartiets ledare miisl goia Inr att kiinii»

iramtvinga och styra denna riksdag.
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till gåfvor åt sig och sina vänner, föres tankarna

tillbaka till de vid reduktions-riksdagen segrande

Mössorna, och till dessas alldeles motsatta uppfö-

rande M.

Till huru stor summa riksdagens alla skänker,

eftergifter och löneförbättringar m. m, stego, har ej

blifvit och kan svårligen blifva på siffran uppgifvet.

Säkert är dock, att de uppgingo till många millioner.

En berättelse -) är, att af 9,500,000 d. s. m., hvartill

riksdagens extra utgifter stego, hafva blott 2,000,000

kommit staten till godo. En annan^), att ständerna

bortskänkte nära 3,300,000 d. s. m., utom det, som
lemnades åt hofvet. Ar 1771 utgaf Mösspartiet en

tryckt förteckning öfver alla dessa på statens be-

kostnad gjorda ut- eller eftergifter. Den upptog

277 serskilda punkter, och, ehuru i korthet samman-
fattad, fyllde den likväl aderton sidor i qvartformat.

Hattpartiet utgaf till densamma ett bihang, en mot-
skrift, hvilken likväl icke ens försökte vederlägga

förteckningens serskilda uppgifter, utan i stället tad-

lade eller gäckade det hela och slutade med föl-

jande omdöme öfver riksdagen 1769: Giid välsigne

Svea rike med så välgörande ständer vid alla möten,

på det en förnuftig fosterlands-Jcärlek må segra öfver

det dumma agg, som under tvedrägtens beskydd ock

för lega gjort oss så mycket ondtt

Till fyllnad af de brister, slöseriet hade i stats-

kassan förorsakat, funnos ej andra medel att till-

gripa än fortfarandet af dryga, stundom ökade be-
villningar samt påskyndadt upptagande af nya eller

uppskjutet återbetalande af gamla lån; det ena med

») Sid. 51.

^) Arkiv, på Stafsund, Promemoria om förberedel-

serna till 1771 års riksdag.

3) Gustaf d. 3:3 efterlemnade papper. 96.
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det andra till ökad tunga för hela folket, och det

både nu och i framtiden. Det uppgifves ock, att

under åren 1769— 1771 har riksskulden ökats med
13,361,156 d. s. m. Sjelfmant framställer sig också

här en jemnförelse med riksdagen 1765, hvilken med
flere millioner minskade samma skuld och tillika

förberedde dess snara och fullkomliga betalning ^).

Det segrande partiets sätt att hushålla med
statens tillgångar föranledde naturligtvis mycket miss-

nöje och mycket klander. Rudbeck, Frietzcky och
flere Mösspartiets ledare sökte sätta någon dam
mot den stigande floden; dock förgäfves. Danska
och preussiska sändebuden tadlade ofta och skarpt

slöserierne, och någon hofpartiets anhängare -) har

i en efterlemnad skrift gång på gång kallat dem
rofferier eller korperier, eller ett misshushållningens

raseri. Prins Gustaf beskref förhållandet med föl-

jande ord: riksdagsmännen tänkte blott på att livar

till sin fördel plundra kronan och ödsla bort ban-

kens tillgångar, och de lemnade vid riksdagens slut

statens finansverk i större oreda, un de vid riks-

dagens början dem mottagit ^). Slöseriet väckte

slutligen bland ständerna sjelfva så stor uppmärk-
samhet och så mycket missnöje, att en ej ringa del,

t. o. m. af Hof-Hattförbundets anhängare, visade

benägenhet att öfvergå till Mössorna, och torde så

hafva gjort, om ej Hattarnas ledare, inseende faran,

hade påskyndat riksdagens slut.

Hvarken Kkeblad, Kersen eller Lantingshausen

hafva oss veterligen vid detta tillfiillo erhållit några för-

delar så betydliga, att de antagligen kunnat muta eller

villseleda deras rättskänsla; detta är visserligen sannt.

Men att de icke motsatte sig utan snarare under-
stödde hela nu beskrifna riksdags-tillställning, och

') Sid. 151.

*) Arkiv, pä Stnfsund. Nyss nämnde proniemori».

') Uppsala. Gustaf, papper. En ofullbordad uppsåt».

FryxeUs Ber. XLI. 24
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att (le ingingo och qvarblefvo i bolag med dess verk-

sammaste tillställare, detta visar partisinnets ensi-

dighet och magt och fördunklar i någon mån dessa

herrars i öfrigt aktningsbjudande minnen.

Vi hafva tagit en öfversigt af de ekonomiska
fördelar, hvilka under och efter denna riksdag de

segrande Hattarna förskaffade åt sig och åt sina

vänner; fördelar, som alla mer eller mindre gåfvos

på statskassans, på det allmännas bekostnad. Men
det är lärorikt att också betrakta de sysslor, vär-

digheter och ordnar, som serskildt blefvo gifna åt

de personer, hvilka på ett mer verksamt sätt hade
bidragit till den urtima riksdagens framtvingande,

förberedande och ledning. Se här i korthet deras

namn, förtjenster och belöningar!

Vi minnas, huru de fyra stånden hade åt hofvet

beviljat utomordentligt stora summor. Talmännen,
som dervid ledt öfverläggningarna, blefvo nu af Adolf

Fredrik och på hans bekostnad rikt begåfvade; Fer-

sen med Lovisa Ulrikas porträtt och med en guld-

dosa och en serafimer-crachan, båda prydda med
diamanter; Filenius likaledes med drottningens por-

trätt och med en silfverservis, som vägde 2,000

lod; Gother med ett diamant-besatt guld-ur samt
ett spanskt rör med guldkrycka; Lars Torbjörn-

son med två silfverkannor och sex silfverbägare ^).

Riksrådet Hjärne, hvilken alltid stått på hofvets sida,

blef 1770 upphöjd till greflig värdighet och fick af

konungen i förläning Leckö kungsgård, hvarjemnte

han för sitt deltagande i resan till Helsingborg 1766
fick 1,100 d. s. -); Riksrådet Wallvik, som under
hetaste striden öfvergick från sina kamrater råds-

herrarne och till hofvet, blef inom tre år kommen-
dör af Nordstjerne- och riddare af Serafimer-orden,

») Österr. min. br. d. 2 Febr. 1770.

2) Se Statskont. Disposition för 1771.
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friherre och grefve; landshöfdingarna Bielke och

Beckfriis, hvilka varit anklagade för brottsliga stämp-
jirigar till urtima riksdagens framtvingande ^\ blefvo,

Bielke inom ett år riksråd, öfverste-marskalk och

Serafimer-riddare, och Beckfriis inom tre år riksråd,

kommendör af Nordstjerne- och riddare af Serafi-

mer-orden samt friherre och grefve, hvarjemnte åt

honom beviljades rättighet att på fördelaktigt sätt

bortackordera sin förra syssla. De herrar, som i

spetsen för sina ämbetsverk uppsade rådsregeringen

tro och lydnad och derigenom framtvingade riks-

dagen blefvo. Hermanson inom tre år riksråd, kom-
mendör af Nordstjerne-, riddare af Serafimer-orden

samt grefve; Axel Wrede-Sparre öfverståthållare;

Cronstedt president i kammar-kollegium, och Ben-
zelstjerna kommendör af Nordstjerne-orden; och den

kraltfulle medhjelparen Stockenström likaledes inom
tre år riksråd, serafimerriddare, friherre och grefve

samt akademie-kansler. J)e befälhafvare, som för-

klarade sig icke kunna ansvara för soldaternas lyd-

nad, blefvo, Fersen utnämnd till fältmarskalk, och

Öfverste Karl Khrensvärd till general-major. Den
skicklige riksdagstalaren Rappo utnämndes 1769 till

landshölding och 1771 till friherre. Åfven några

Hattpartiets anhängare, som tyckas föga deltagit i

striden, blefvo likaledes ihågkomiia. Rudensköld ut-

nämndes inom tre år till riksrad, grefve och aka-

demie-kansler, och Augustin Khrensvärd till Sera-

fimer-riddare och grefve. Man ser, att det 1769

segrande partiet var i utdelande af värdigheter och

ordnar lika frikostigt som i alseendc på anslag, löner

och gålVor; och ett regn af alla slags belöningar så

rikt, så inom ett serskildt parti och inom så kort

tid sanunanträngdt, torde ytterst säilan halva före-

kommit.

») SiJ. 218.
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Också här framtvinf:;ar sig en jcmnförelse med
det ringa antal dylika utmärkelser, som Mössorna,

när de 1766 öfvertogo styrelsen, lörskafTade sig ^).

Ännu en anmärkning bör tilläggas. Flere bland

de nu utdelade nädebevisen torde hafva varit, och

voro säkerligen följder af tjenster gjorda, icke blott

åt partiet, utan ock ät fäderneslandet. Säkert är

ock, att några bland dem, som bidrogo till den

nu genomförda omhvälfningen, gjorde det af innerlig

öfvertygelse och utan någon slags egennyttig beräk-

ning. Två bland de verksammaste deltagarne i

rörelsen, Lillienberg och Tilas, båda utmärkta såväl

genom ämbetsmanna-skicklighet som oegennytta, er-

höllo vid detta tillfälle oss veterligen icke någon

belöning.

FYRATIONDE KAPITLET.

RIKSDAGENS ÅFSLUTANDE.

De förnämsta frågorna, nämligen om nödens af-

hjelpande, om konungamagtens utvidgning, om Hat-

tarnas återupprättelse m. m. voro nu behandlade och

afgjorda, hvar på det sätt, föregående kapitlen be-

skrifvit. Men dessutom förekommo ock några andra

ämnen af den vigt, att de ej böra med tystnad

förbigås.

Det segrande partiets hushållning med statens

medel är redan beskrifven; d. v. s. dess hufvudsak-

liga, dess förherrskande sida, den mörka. Den hade

dock en ljusare; nämligen det sätt, hvarpå Hattarna

nu såsom alltid gynnade och uppmuntrade veten-

skaper och vitterhet samt dessas idkare. De anslogo

t. ex. åt Botin en gåfva af 6,0(l0, och åt Frosterus

ett årligt tills vidare anslag af 600, allt d. s. m.;

åt båda såsom en uppmuntran att fortsätta sina

') Sid. 151.
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arbeten. Botin sitt kameralverk och i synnerhet sin

svenska folkets historia, och Frosterus sin krigslag-

farenhet. Regeringen sökte likaledes att med hvarje-

handa uppmuntringar främja fortsättandet af Lager-

brings stora historiska verk, af Gelses samlingar och

af Berchs arbeten i myntvetenskapen. Skalden Ni-

cander fick löfte om den pensjon, som nu innehades

af Corylander, rikspoeten, som han kallades; Dahl-

bergs Suecia-verk skänktes åt kongl. biblioteket;

Giiirwells utrikes bokhandel uppmuntrades med ett

lån, och äfven några tyska lärda hugnades med upp-
märksamhet.

Riksdagen 176G tog från Ehrensvärd högsta

befälet öfver Finnlands försvarsverk och skärgårds-

flotta, hvilken sednare lades under amiralitetet i

Karlskrona. Båda dessa åtgerder blefvo nu upp-
häfda, och Ehrensvärd återfick sitt sjelfständiga

dubbla öfverbefäl.

Af harm öfver presternas nära anslutning till

borgare- och bondestånden under reduktions-riksda-

gen, hade adeln sökt indraga deras så kallade veder-

lagssäd; men med hjel|) af bondeståndet lyckades

presterna tillbakaslä anfallet *). Vid reaktions-riks-

dagen 1769 tyckte borgare- och bondestånden, att

presterna stundom slutit sig alltför nära till adeln,

till Hattarna, och väckte fördenskull genom den

bekante borgmästaren Sundldad nu från sin sida

fråga om indragning af samma vederlag; men också

denna gång lörgiifves; ty nu erhöllo prestirna un-

derstöd af ridilarhusft.

Vi hafva talat om riksdagsmännens växande

missnöje med Hattpartiets slöserier och om deras

växande bi'näL:enliet för andra sidans åsigter. För

att förekoirmia nya brytningar beslöt(» fördenskull

Hattarna att påskynda riksdagens slut. Derlöre ocl»

såsom omöjligt alt genomdrifva — bönderna satte

') Sid. liO.
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sig mud häftighet deremot — måste man ock öfver-

gifva förslaget om troppsändning till Finnland och
alla dylika krigsplaner. Under riksmötets sista dagar
blefvo med förvånande brådska en mängd vigtiga

ärenden afgjorda, livarpå ständerna d. 30 Januari

1770 hemförlofvades.

FYRATIONDEFORSTA KAPITLET.

ANMÄRKNINGAR OM RIKSDAGEN 1769—1770.

Berättadt är, hur omkring 1762 borgareståndet

begynte från Hattarna och adeln öfvergå till Mös-
sorna samt prest- och bondestånden. Förändringen

gaf en ny karakter åt frihetstidens sista årtionde,

och åt partiernas icke blott sammansättning utan

ock syften och verksamhet. Deras förra tvister ned-
sjönko jemnförelsevis i obetydlighet eller glömska,

men deremot framträdde i jettegestalt striden mel-
lan ofrälse och frälse, hvilken snart också blef en

strid mellan demokrati å ena sidan och å den andra
aristokrati och monarkism i förening. Företeelsen

var dock endast för tillfället ny. I sig sjelf innebar

den en återgång till frihetstidens ursprungliga anda
och verksamhet. Friiet till sistnämnde dubbelstrid,

fröet till svenska samhällets utbildning i demokra-
tisk rigtning var redan från början af riksfäderna

nedlaggdt i det fria statsskickets grundlagar. Rege-
ringsformen 1720 uttalade öppet den läran, att hög-
sta magten låg under riksdagarna hos folkombuden
och mellan riksdagarna hos dessas ombud riksråden,

således egentligen hos folket; detta var en republi-

kansk hotelse och protest mot monarkismen. Riks-

dags-ordningen 1723 tillerkände åt tre stånd rättig-

heten att öfverrösta det fjerde; detta var en demo-
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kratisk hotelse och protest mot börds-aristokratien ^).

Betydelsefulla förpost-träfTningar i båda dessa hän-

seenden hade ock under åren 1719— 1723 förefallit;

men vid sistnämnde tid afslöts ett stillestånd, hviiket,

ehuru med några afbrott, fortfor i många år. Det
låg dock i sakens natur, att förstnämnde två grund-

satser, så innehållsdigra och så öppet i sjelfva grund-

lagen uttalade, skulle mer och mer göra sig gäl-

lande äfven i verkligheten. Detta underlättades och

påskyndades ock genom tidens anda och yttre före-

teelser. Svenskarna blefvo nämligen afskräckta från

monarkien genom tanken på Ludvigarna i Frank-
rike, Augustarna i Polen, Elisabet i Ryssland samt

på Karl den tolfte, Fredrik den förste och Lovisa

Ulrika här hemma; likaså från aristokratien genom
tanken pä fordna tiders hotande adelsvälde och miss-

bruk, och på riddarhusets felaktiga sammansättning,

hvilken omöjliggjorde hvarje försök att af dåtidens

bördsadel skapa en verklig aristokrati '-). Om svå-

righeterna och farorna på begge dessa samhälls-

utvecklingens banor hade således svenska folket en

mångsidig erfarenhet och klar insigt. Det blef der-

igenom uppmanadt, nästan tvunget att begifva sig

in pä demokratiens ännu opröfvade bana, dit det

för öfrigt lockades genom grundlagens innehåll, ge-

nom tidens anda och förnämsta skriftställare, och

ej minst genom den förhoppning om seger, som de

tre ofrälse ståndens samnianshitning numera ingaf.

Under riksdagen 1705 ()ppiia(h's don stora striden

och slutade den gången uum! dniiokratiens fullstiin-

diga seger. Vid riksdagen ITT)*.) förnyades d(>n, men
slutade då med demokratiens fullständiga nederlag.

' ) Af och unilcr Gustaf den tredjes tiil utbildndcs den sedermera

länge bibehSllrui Ssigtcii, att frihetstidens stntsskiek vnr ett verk

af och till fördel för aristokratien. Orijjlijiheten af delta pfistä-

ende hafva vi sökt fidngnliiu^n. Se 30. ',¥). 40 oeh 33. S, 9.

*) Se härom 33. 73. 38. CU, 05.
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Hur var en så brådstörtad omkastning nnöjlig?

Hur kunde ofrälse stånden, hvilka dock hade nnag-

ten i sina händer, låta förleda sig att öfverända-kasta

en regering och ett regerings-system, som påtagligen

voro så välgörande för landet och sä gynnande för

demokratien? Atskillijza dertiil bidragande orsaker

äro redan anförda, och några andra torde finnas i

nedanstående jemnförelser. Mösspartiets massa, små-
borgare och bönder, var djupt okunnig; Hof-Hatt-

partiets deremot, bestående af liofTolk, krigsbefäl,

ämbetsmän, Stockholms-borgare samt bergs-, bruks-

och fabriks-idkare, var den förra mycket öfverläg-

sen i kunskaper, erfarenhet och beräkning. Om
bönderna kunnat ledigt läsa i bok och någorlunda

bedömma de skrifter, som från båda sidorna utgåf-

vos, — aldrig skulle de låtit en Olof Håkansson, en

Palén m, fl. locka sig att störta den då varande

Mössregeringen, hvilken var sä välgörande för fäder-

neslandet och i synnerhet för allmogen. — Möss-
partiets ledare. Essen, Frietzcky, Reuterholm, Rid-

derstolpe, Rudbeck, Sebaldt och Serenius, voro, om
ej i själsförmögenheter, dock i samhällsställning och

inflytande mycket underlägsna Hof-Hatt-förbundets

anförare Fersen, Hermanson, SchelTer, Stockenström

och i synnerhet prins Gustaf med det stora infly-

tande, denne i egenskap af både snille och tron-

följare måste utöfva. — Mösspartiet hade genom sina

räfster uppretat många mägtiga personer och sam-
hällsklasser; Hof-Hatt-förbundet förstod genom hvarje-

handa löften locka alla de missnöjda flockarne till

sin fana. — Mösspartiet räknade på klarsynthet och

rättskänsla hos allmänheten; Hof-Hatt-förbundet på

slöhet hos massorna och på personlig- och klass-

egennytta hos sina anhängare. — Mössorna tillgrepo

blott sällan oädla vapen; Hof-Hatt-förbundet der-

emot ganska ofta och med obesvärad djerfhet, för

att icke nyttja än hårdare ord.
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Till den tvära och olycksbringande omkastnin-

gen bidrog i hög grad också Pechlin och hans per-

sonlighet. Man förvånas öfver den utomordentliga

höjden af hans snille, förmåga och verksamhet, och

hkaså öfver den utomordentliga mängden af hans

gifna och brutna löften, hans gifna och tagna mutor,

hans uppenbara och upprepade trolösheter, och likaså

öfver den förening af fräckhet och slughet, hvarmed
han försvarade skadliga och bekämpade nyttiga för-

slag; t. ex. huru han under riksdagen 17(50 försva-

rade officerarnas hemresa från pommerska kriget,

huru han missledde och upplöste det i grunden dock

välmenande landtpartiet, huru han förvirrade hela

riksmötet och föranledde under detsamma så veder-

värdiga uppträden, att de förut varma frihetsvän-

nerna Fersen, Hermanson och Karl Schofler m. fl.

fattade misstro och slutligen ovilja mot det fria stats-

skicket; och huru han sedermera likaså under riksda-

gen 1769 hjelpte till — och utan honom skulle ingen-

dera hafva lyckats — huru han hjelpte till att öfver-

ändakasta först den i reduktions-riksdagens anda verk-

samma regeringen, och sedermera den af reaktions-

riksdagen föreslagna säkerhetsakten, d. v. s. just det

bästa, hvartdera partiet åvägabragt. Och med denne

man slöto konungahuset och aristokratien gång på

gång nära förbund, och åt denne man egnadc vid

andra tillfällen demokratien sitt förtroende, sina

hedersbevisningar, sina lofsånger!

(lenom denne man och ofvan beskrifna omstän-

digheter och medel hade emollcrtid IIof-Hatt|)artiets

ledare lyckats viiuia seger; men miinne iira åt sig si<>ll'va

eller lycka åt fäderneslaiulet? Uetiinkom stridens an-

ledmng, tilldragelser och följder! Man såg konunga-

huset och llere landets framstående personer och sam-

hällsklasser, drifna förnämligast af egennytta och



378

magtlystnad, samsätta sig om att störta ett regerings-

system, som dock i det hela hvilade pä rättvisa,

ordning och frihet, och som tillika var för fädernes-

landet mycket välgörande. Man såg hofvet och Hat-
tarna, som skulle vara bundsförvandter, dock hela

tiden bortåt umgås med förrädiska planer mot hvar-

andra. Man såg dem på samma gång och härutin-

nan i vänskapligt förbund använda osanningar och
baksluga stämplingar mot den gemensamma fienden.

Mössorna. Man såg dem efter vunnen seger. Hat-
tarna bedraga hofvet, hofvet låta sig mutas och
nedtystas af Hattarna, och båda tillsammans plun-

dra det fattiga fäderneslandets statskassa. Och hvil-

ken blef i öfrigt för detta fädernesland följden af

deras vunna seger? Jo! att genom densamma afbröts

svenska folkets ärligt anställda försök att förbättra

och stadga sitt fria samhällsskick genom att införa

sparsammare hushållning med statsmedlen, friare

lagstiftning för näringarna, oväldigare rättskipning

mellan samhällsklasserna och fredligare förhållande

till rikets grannstater. Alla dessa sträfvanden blefvo

nu genom Hof-Hatt-förbundet tillintetgjorda. Verk-
ningarna af dess riksdagsåtgerder sträckte sig än

längre. Af dem alstrades nämligen den häftiga för-

bittring, som under 1771 års riksdag i förening med
hofvets hemliga retemedel eggade och lockade Möss-
partiet till de öfverdrifter och fel, genom hvilka

också det bidrog till underlättandet af 1772 års

statshvälfning.

Reduktions-riksdagen 1765 och reaktions-riks-

dagen 1769 utgöra tillhopa ett sammanhängande helt,

hvars uppträden sjelfmant ordna sig till ett histo-

riskt sorgespel af djupt och varnande innehåll. Man
ser ett folk vakna till känsla af sans och sanning,

klokhet och rättvisa; man ser det, ehuru begående

åtskilliga misstag, dock med upprigtig välmening och
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kraftfulla ansträngningar bemöda sig om att göra

dessa åsigter, dessa dygder gällande i hela sitt sam-
hällslif, för hela sin framtid; men man ser ock, huru
dessa bemödanden motarbetas och tillintetgöras af

just de personer och samhällsklasser, som i främsta

rummet bort dem understödja och befrämja.

Uppträdet fick snart sitt efterspel. Båda dessa

riksmötens historia blef i förkortadt sammandrag upp-

repad under riksdagen 1771— 1772, då först Möss-
partiet omigen bemägtigade sig styrelsen; men blef

efter några månader ånyo störtadt, till en del genom
egna fel, hufvudsakligen dock genom ett nytt Hof-

Hattförbund; den gången likväl till fördel, icke för

Hattarna, utan för hofvet.

Af flere uppträden under frihetstidens sista riks-

dagar visar det sig, att oaktadt alla förvillelser och

missöden hade dock en betydlig del af svenska folket

bibehållit varm kärlek till det fria statsskicket; och

likaså, att begge partierna sökte hvart på sitt sätt

afskalTa dess missbruk; Mössorna i ekonomisk väg

genom reduktions-riksdagen 1765, och Hattarna i

statsrältslig genom säkerhets-akten 1769. 'J'ill någon

försoning, någon gemensam åsigt eller åtgerd här-

utinnan förmådde likväl svenska folket den gången

icke arbeta sig fram. Någon lör utförandet af ett

sådant jetteverk tillräckligt öfverlägsen och ädel per-

sonlighet fanns ej. De, som i första rummet bort

eller kunnat våga försöket, prins Gustaf och Axel

Fersen, voro för ensidigt tästad(>, den ene vid tronen,

den andre vid riddarhuset. Den förre ansåg eti nära

enväldig konungamagt, den scdnare en stark börds-

aristokrati vara oumbiirliga villkor för Svtrges lycka.

Ingendera hade sinne lör den utveckling till demo-
kratisk sjelfstyrelse, som till följe af då varande om-
ständigheter utgjorde det mer och mer framträdande
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målet för svenska folkets sträfvande; bada två lik-

som Lovisa Ulrika sökte tvärtom motarbeta alla der-

hän syftande åtgerder. Att å andra sidan folket sjelft

skulle kunna på egen hand åstadkomma någon full-

komlig försoning och sammanjemnkning partier och

samhällsklasser emellan och såmedelst möjliggöra en

enig och stark sjelfstyrelse, dertill voro ledarne försvaga

och massorna för obildade, för okunniga, — massorna,

såväl aristokratiens som demokratiens, ty ingendera

motsvarade sin kallelse, sitt uppdrag. Svårast bland de

många hinder, man hade att bekämpa, var utan tvifvel

den strid, som fortgick och oundvikligt måste fortgå

mellan dåvarande riddarhus-adel, en aristokrati, som
ej längre hvilade på verkligt aristokratiska grunder,

men som likväl ännu upprätthölls af vanans magt, af

ärorika minnen och af inom densamma befintliga ly-

sande förmågor och ofta uppenbarad fosterlandskärlek,

detta å ena sidan; och å den andra ofrälse stånden,

en ständigt växande men ännu icke fullvuxen demo-

krati, hvilken tydligen insåg orättvisan af adelns blott

på börd och förstfödsel grundade företräden och re-

presentationsrätt, och som derföre af både rätts- och

sjelfkänsla oupphörligen eggades till strid mot sådana

anspråk. Ingendera mägtade segra, men ingendera

ville vika. Det kan väl tyckas, som dåtidens adel,

till iölje af mer och mer påtvingad erfarenhet om
ohållbarheten i sin ställning, hade, liksom dess efter-

trädare gjorde 1809 och 1865, bort redan nu fri-

villigt bevilja de eftergifter, som oundgängligen for-

drades, om svenska folket skulle kunna sammansmälta

till ett mera likartadt helt, passande för en representa-

tion, som ur riddarhuset och derjemnte ur landets öfriga

befolkning uttog begge deras sannt aristokratiska be-

ståndsdelar och af dem tillsammans bildade en ny, en

verklig aristokrati, hvilande på förmögenhet, på kun-

skaper och på sladgadt personligt förtroende, och som

i förening med en likaledes mer bildad och förädlad

demokrati öfvertog vården om fäderneslandet. Men
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för en sådan storbragd hade omkring 1770 allmänna
tänkesättet icke hunnit tillräckligen upplysas och

mogna. Att det likväl under frihetstidens sista år var

på vägen dertili och sträfvade derefter, det ådagala-

des, såsom vi funnit, på flere salt och ej minst ge-

nom den betydelsefulla företeelsen, att ungefär hälften

af riddarhuset redan då flere gånger förenade sig med
ofrälse stånden och med dessas åsigter. Hvart detta

kunnat i framtiden leda, är numera omöjligt att afgöra.

Framåtgåendet i den rigtningen blef nämligen afbrutet

genom 1772 års statshvälfning, h vilken, sedan alla

försök till sjelfstyrelse misslyckats, förde samhället in

på en helt annan bana.
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